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1. Mandat, mål og avgrensinger 

1.1 Hensikt med oppdraget 
Samfunnsmål  

Helse Nord skal yte spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, 
uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for 
forskning og undervisning.  
 
Befolkningen skal ha trygghet for at de får kompetent og rask hjelp når de trenger det 
ved akutt sykdom og skade. De akuttmedisinske tjenestene skal være en godt koordinert 
kjede, basert på samarbeid og samhandling mellom kommuner og helseforetak. 
Tjenesten skal ha kompetente og beredte medarbeidere som har fått opplæring og 
trening i samhandling. 
 
Pasientene skal oppleve en sammenhengende akuttmedisinsk tjeneneste der innsats 
settes tidlig inn og informasjonen følger pasienten hele veien – og helt hjem.  
 
Effektmål 

− Sikre god faglig kvalitet i pasientbehandlingen  
− Sikre at pasientene får riktig tilbud til riktig tid (transport på rett nivå)  
− Redusere uønsket variasjon i tilbudet og kapasitetsutnyttelsen i de 

akuttmedisinske tjenestene  
− Utnytte den totale beredskapen i hele kjeden fra kommunehelsetjeneste til 

spesialisthelsetjeneste til beste for pasienten  
− Sikre at de ansatte har adekvat utstyr, opplever tydelig fordeling av ansvar og 

oppgaver og at det er nødvendige rutiner og prosedyrer for de ulike oppgavene  
 
Resultatmål 

En overordnet strategiplan for de prehospitale tjenestene som ivaretar 
− en sammenhengende og godt koordinert akuttmedisinsk kjede som sikrer 

helhetlige pasientforløp pre- og posthospitalt  
− bedre samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og trygge 

pasientforløp  
− riktig dimensjonering av beredskap i helseforetakenes geografiske områder  
− riktig bruk av tilgjengelig kompetanse  
− trygghet i befolkningen  

 

1.2 Hva som skal vurderes  
 
 Utredningen skal:  

− gjennomgå luftambulansestrukturen i sammenheng med øvrige prehospitale 
ressurser i Helseregion Nord  

 
− gi tilrådning om hvordan ressursene samlet kan innrettes for å sikre helhetlige 

pasientforløp i akuttmedisinske situasjoner (både innen somatikk og psykisk 
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helsevern), og ved henting, overføring og tilbakeføring av pasienter (pre- og 
posthospitalt)  
 

− bidra til å redusere uønsket variasjon av psykisk syke pasienter og foreslå tiltak 
for bedre pasientforløp for denne pasientgruppen 

 
− gi tilrådning om endelig plassering av ambulansehelikopterbase i Midtre 

Hålogaland 
 

− identifisere områder for regional standardisering og felles prosedyrer og 
fastsette overordnede rammer for helseforetakenes utviklingsplaner, der de i 
samarbeid med kommunene skal gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor 
sykehus, jf. pkt. 1.1.3. 

 
− gjennomgå praksis for rekvirering og ressursdisponering i regionen og vurdere 

samarbeid og samordning mellom R-AMK/AMK-LA/AMK, FKS og MKP  
 

− vurdere beredskapsperspektivet og sårbarheten i de ordinære prehospitale 
tjenestene ved større hendelser og kriser 

 
− vurdere de økonomiske og personellmessige konsekvensene mv. av eventuelle 

forslag til endringer.  
 
Utredningen skal også ta hensyn til:  

− Nasjonale og regionale rammer og krav, herunder myndighetskrav 
− Helsetilsynet: Tilsynsrapport Luftambulansetjenesten (våren 2021) 
− Planlagte el. forventede endringer i samfunnets infrastruktur (veinett, 

lufthavnstruktur) 
− Konsekvensene av endringer i sykehusstruktur; Nye Helgelandssykehuset 
− Nye redningshelikoptre (SAR Queen) til erstatning for Sea King i Bodø og Banak. 

Hvilke konsekvenser har dette for bruksmønster og tilgjengelighet? (Kortere 
flytid, bedre dårlig-vær-egenskaper, nye krav til landingsforhold på skadested og 
v/sykehus), herunder manglende/mangelfulle landingsplasser ved enkelte 
sykehus 

− Ny redningshelikopterbase i Tromsø (2022) 
− Ambulansehelikopter i Kirkenes – konsekvenser så langt for bruksmønster andre 

prehospitale ressurser (ambulansefly, bil) 
− Nytt jetfly i Tromsø 
− Helse Nord sin rolle i nordområdene jf. Nordområdestrategi Nordområdestrategi 

- mellom geopolitikk og samfunnsutvikling - regjeringen.no 
− Helse Nord sin rolle i Totalforsvaret, jf. Forsvarets aktiviteter i Nord 
− Læringspunkter fra evalueringer av øvelser og større hendelser 
− Teknologiske utviklingsprosjekter; bl.a.  

o implementering av Robust Mobilt Helsenett (RMH),  
o AMK-IKT Landsdekkende prosjekt,  
o Kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK) 

https://www.hdo.no/kak  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi_nord/id2550081/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi_nord/id2550081/
https://www.hdo.no/kak
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o A-EPJ (Prosjekt i HSØ under implementering, opsjon i Helse Nord 
(Bliksund AS).  Plan om å innføre i Nord i løpet av 2021.  

o MULTIMONITORER: Påbegynt «nasjonal» anskaffelse i regi av 
Sykehusinnkjøp. For Helse Nord er det spesielt viktig med kommunikasjon 
og mottak som gir sikkerhet og brukeradministrasjon - sterkt ønske om at 
kommuneleger i vakt inngår i samme system for robusthet og sømløs 
pasientbehandling. LAT inngår.      
https://sykehusinnkjop.no/anskaffelser/multimonitor-for-ambulanse  

o AMBULANSEBILER: Lange anskaffelsesprosesser er i mål for alle tre 
kategorier. https://sykehusinnkjop.no/nasjonale-avtaler/ambulansebiler  

− Anmodningsvedtak om å forskriftsfeste responstider: Meld. St. 5 (2020-2021), 
Innst. 275 S (2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden: Vedtak 726: 
«Stortinget ber regjeringen forskriftsfeste responstider for ambulansetjenesten 
og sette en standard for kompetanse og akuttmedisinsk utstyr i ambulansebilene 
og på ambulansebasene.» 

  

1.3 Avgrensninger 
Utredningen omfatter ikke:  

− organisering og dimensjonering av øyeblikkelig-hjelp tilbudet i kommunene, 
herunder legevakt, akutt-hjelpere og frivillig førstehjelpsinnsats.   

− lokale tiltak som skal vurderes i forbindelse med helseforetakenes 
utviklingsplaner, jf. foretaksmøte 14. januar 2020 der de regionale 
helseforetakene blant annet ble bedt om å stille krav til helseforetakene om i 
arbeidet med sin neste utviklingsplan skal gjennomgå akuttmedisinske tjenester 
utenfor sykehus i samarbeid med kommunene, jf. pkt. 1.1.2.)  

− akuttmedisinske tjenester i sykehus (akuttmottak mv). 
− AMK-strukturen i Helse Nord, som skal gjennomgås i et eget prosjekt.  
− gjennomgang av regelverket for båtambulansetjenesten – eget prosjekt (ledet av 

Helse Nord) 
− plan for rekruttering og dimensjonering av utdanningskapasitet, opplæringstiltak 

mv.  
 

  

https://sykehusinnkjop.no/anskaffelser/multimonitor-for-ambulanse
https://sykehusinnkjop.no/nasjonale-avtaler/ambulansebiler
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2. Organisering av arbeidet  

Arbeidet med strategi for prehospitale tjenester har vært organisert som et prosjekt i 

Helse Nord RHF: 

 

Oppdragsgiver 

Cecilie Daae, administrerende direktør Helse Nord RHF 

 

Styringsgruppe  

Geir Tollåli    Helse Nord RHF (leder) 

Siri Tau Ursin   Finnmarkssykehuset HF  

Anita Schumacher  UNN HF     

Paul Martin Strand   Nordlandssykehuset HF   

Hulda Gunnlaugsdottir  Helgelandssykehuset  

Kari B. Sandnes  Konserntillitsvalgt LO Stat 

Ann Mari Jenssen  Konserntillitsvalgt YS 

Knut Hartviksen  Brukerrepresentant 

Leif Birger Mækinen  Brukerrepresentant 

 

Prosjektgruppe  

Mette Bakkeli   Helse Nord RHF (leder) 

Jørgen Nilsen   Finnmarkssykehuset HF    

Jon Mathisen   UNN HF     

Harald Stordahl  Nordlandssykehuset HF   

Pål Madsen       Helgelandssykehuset HF        

Oddbjørn Aas   Luftambulansetjenesten HF   

Ann Elin Tomlinson   Vestre Viken HF    

Geir Kristoffersen   Sykehuset Innlandet HF   

Sissel Alterskjær  Konserntillitsvalgt UNIO 

Britt Larsen Mehmi  Kommuneoverlege i Vadsø  

 

Medvirkning og forankring 

Arbeidet med strategi for prehospitale tjenester har vært drøftet med KTV/KVO og 

behandlet i RBU slik:   

 

− KTV/KVO: drøfting av mandat mv. 22. april, drøfting av styresak xx. desember 

− KTV/KVO: oppfølging av innspillmøter mv. 14. september 

− RBU: orienteringssak mandat mv. 12. mai, orienteringssak 10. november, 

behandling av styresak 10. desember 

 

Innspillmøter 

I perioden 1. – 25. juni ble det avholdt innspillmøter med lokalsykehusene og 

kommuneleger i sykehusenes opptaksområder. For Helgelandssykehuset, 
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Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset i Nord Norge ble møtene avholdt separat 

for sykehus og kommuneleger. For Finnmarkssykehuset ble det avholdt felles møter for 

sykehus og kommuneleger.  

 

Skriftlige innspill 

Det ble også åpnet for skriftlige innspill med frist før sommeren. Det kom 11 innspill. 

I tillegg ble det i møte med KTV/KVO gitt mulighet for supplerende innspill innen 1. 

oktober. Det kom imidlertid ingen innspill i den runden.  

 

Kommuner og fylkeskommuner:   

Ordførerne i Nord-Norge, fylkeskommunene og KS Nord-Norge ble invitert til å være 

referansegruppe(er) for arbeidet med strategien. Det ble i uke 44 og 45 avholdt møter 

med kommunene, organisert etter strukturen for de interkommunale rådene. Det ble 

også gitt anledning til å komme med skriftlige tilbakemeldinger innen en uke etter at 

møtene ble avholdt. Det kom til sammen 13 innspill.  

 

Prosjektet ble organisert i faser:  

Første fasen (mai – juni) omhandlet datainnsamling og analyse. Som ledd i dette 

arbeidet ble det avholdt innspillmøter ved alle lokalsykehusene i regionen, der 

representanter fra sykehusavdelinger, akuttmottak, DPS, ambulansetjenester, AMK og 

lokale tillitsvalgte deltok. Det ble avholdt egne møter med representanter for 

kommunelegene i sykehusenes opptaksområde.  

 

Andre fase (juni-august) ble første utkast til rapport utarbeidet.  

 

Tredje fase (september og oktober) ble rapporten bearbeidet og drøftet i prosjekt- og 

styringsgruppa, og det ble avholdt møter med ordførere og fylkesråd i regionene. 

Møtene ble organisert etter helseforetaksområder. Det ble også avholdt møter med 

strategisk samarbeidsutvalg i helsefellesskapene, samt avholdt tematimer med 

Regionalt brukerutvalg og konserntillitsvalgte og konsernverneombud.   

 

Fjerde fase (november og desember) ble rapporten ferdigstilt og behandlet i prosjekt- 

og styringsgruppa. Strategien ble behandlet av styret i Helse Nord RHF 15. desember 

2021.  
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3. Nasjonale faglige retningslinjer mv.  

I det følgende er det en oversikt over nasjonale faglige retningslinjer, nasjonale 
fagplaner og kvalitetsindikatorer mv. som er relevante for det akuttmedisinske området.  

3.1 Nasjonale faglige retningslinjer1 og nasjonale fagplaner 
 
Hjerneslag 

Behandlingstilbudet til pasienter som rammes av hjerneslag bør organiseres som en 

behandlingskjede der pasienten får diagnostikk, utredning og veldokumentert, effektiv, 

koordinert behandling og rehabilitering til riktig tid i alle faser i sykdomsforløpet. Det 

anbefales at aktuelle pasienter med akutt hjerneinfarkt uten øvre aldersgrense 

behandles med IV-trombolyse. Behandlingen bør stare tidligst mulig, fortrinnsvis innen 

tre timer, men kan gis innen 4,5 timer fra sykdomsdebut. For selekterte pasienter 

anbefales trombektomi mellom 6 og 24 timer etter symptomdebut. Prehospitale 

vurdering og vurdering ved lokalsykehus er viktig for seleksjon av pasienter.  Hjerneslag 

- Helsedirektoratet 

 

Henvendelse/varsling om pasient med mistenkt akutt hjerneslag skal gå direkte til AMK. 

Det skal øyeblikkelig igangsettes tiltak som sikrer at pasienter med symptomer på akutt 

hjerneslag raskt blir transportert til riktig behandlingsnivå/slagsenter. God prehospital 

organisering innebærer at pasienter med symptomer på hjerneslag får akutt respons fra 

ambulanse for rask transport til anbefalt behandlingsnivå, som kan være CT-

undersøkelse og trombolyse prehospitalt. Dersom fastlege/legevakt eller andre 

instanser i helsetjenesten kontaktes først ved mistenkt hjerneslag, skal disse medvirke 

til rask innleggelse, ev. uten forutgående undersøkelse som kan medføre unødvendig 

tidstap. 

 

Akutt koronarsyndrom - hjerteinfarkt 

Pasienter med akutt koronarsyndrom trenger kyndig medisinsk overvåkning og 

behandling så raskt som mulig. Mer enn halvparten av alle dødsfall ved akutt 

koronarsyndrom skjer på grunn av tidligkomplikasjoner og i løpet av de første to 

timene. Ventrikkelflimmer er den hyppigste årsaken til prehospital død. 

 

Pasienter med brystsmerter og mistanke om infarkt, skal diagnostiseres med EKG og 

innlegges raskest mulig. To hovedbehandlinger benyttes til å begrense skaden på 

hjertemuskelen. Det er medikamentell behandling (trombolyse) eller 

hjertekateterisering med ballongutvidelse av den blokkerte koronararterien (PCI). 

Hvilken av de to behandlingene som velges, avhenger av tilgjengeligheten på 

hjertekateterisering og tiden som har gått siden symptomene meldte seg. 

                                                        
1 Helsedirektoratet gir nasjonale faglige retningslinjer på områder med behov for nasjonal normering. 

Dette er gjerne på problemstillinger der det er stor faglig uenighet og/eller stor variasjon i praksis.  
 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag
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Ballongbehandling (PCI) anbefales i dag som standardbehandling for de pasientene som 

kan nå et senter som tilbyr denne behandlingen innen 90 minutter etter at symptomene 

startet, og som har et infarkt som omfatter hele veggtykkelsen av hjertemuskelen. 

Dersom det er lang transportvei, gis blodproppløsende medisiner (trombolyse) først, av 

fastlege eller ambulansepersonell, og pasienten transporteres deretter til et større 

sykehus med mulighet for PCI-behandling. Hjerteinfarkt, behandling - NHI.no 

 
Nasjonal traumeplan –  Traumesystem i Norge 2016  

Planen er utarbeidet av en nasjonal faggruppe nedsatt av fagdirektørene i de regionale 

helseforetakene under ledelse av Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi NKT-

Traume: www.traumeplan.no  

 

Planen ble behandlet med likelydende styresak for styrene i alle regionale helseforetak i 

2017. Styret i Helse Nord RHF ba om at planen legges til grunn for videreutvikling og 

organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter i Helse Nord.  

 

Det er lagt vekt på kvalitetsindikatorer som blant annet stiller krav på følgende 

områder: 

 

− Førstehjelp og medisinsk nødmeldetjeneste 

− Bil- og båtambulansetjeneste 

− Kommunal legevakt 

− Avansert prehospital behandling og luftambulansetjeneste  

− Regionalt traumesenter  

− Sykehus uten traumefunksjon, helsesentre mv. 

 

Faglig retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi  

Retningslinjen er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-

traume) NKT-traume: Faglig retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi.  

 

Aksidentell hypotermi er definert som traume i den reviderte nasjonale traumeplanen 

(2016) og hypoterme pasienter uten normal sirkulasjon skal, ifølge traumekriteriene tas 

imot med traume-team. Det er viktig at det regionale traumesenteret blir varslet så tidlig 

som mulig om hypoterme pasienter, der ekstrakorporal oppvarming kan være aktuelt. 

Thorakskirurg eller annen lege (avhengig av lokale prosedyrer) vil være rådgivende for 

behandling, samt bestemme endelig destinasjon for den enkelte pasient. L-AMK 

oppretter ideelt en konferansesamtale med alle involverte. Varsling til regionalt 

traumesenter må ikke forsinke varsling av lokale ressurser, behandling eller oppstart av 

transport. Det er utarbeidet en sjekkliste for rapportering ved hypotermi som huskeliste 

for systematisk innhenting av informasjon. 

 

  

https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/hjerteinfarkt-behandling/?page=3
http://www.traumeplan.no/
https://nkt-traume.no/wp-content/uploads/2019/08/Faglig-retningslinje-for-h%C3%A5ndtering-av-aksidentell-hypotermi.pdf
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Nasjonal overdosestrategi 2019 – 2022   

Nasjonal overdosestrategi er utarbeidet av Helsedirektoratet i dialog med 

samarbeidspartnere i helsetjenesten, kommunenettverk, brukerorganisasjoner, KoRus 

og forskningsmiljøene. Helsedirektoratet. Nasjonal overdosestrategi 2019-2022. 

 

Strategien har særlig oppmerksomhet på rollene til legevakt og ambulansetjenesten. 

Prehospitale tjenester har en viktig rolle i det overdoseforebyggende arbeidet. Det 

gjelder både livredding gjennom ambulansetjenesten og oppfølging i de kritiske timene 

etter at en person er vekket til live etter overdose.  Det er henvist til anbefaling i 

Nasjonal faglig retningslinje for avrusing fra rusmidler og vanedannende legemidler:  

 

«Ambulansepersonell bør ikke etterlate personen alene. Oppfølging etter en 

livstruende overdose bør som hovedregel vare i minst to timer.»  

 

Erfaringer fra pilotprosjekt viser at samarbeidet mellom AMK/ambulansetjeneste og 

kommunal oppfølging varierer sterkt, og at det har vært vanskelig å etablere en enhetlig 

standard på samarbeid etter ikke-dødelig overdose. 

 

Retningslinjer for bruk av luftambulanse  

Retningslinjer for bruk av luftambulanse er primært ment for AMK-sentraler og annet 

helsepersonell som kan rekvirere luftambulanse. AMK-sentralene utarbeider på 

bakgrunn av retningslinjene spesifikke prosedyrer for sitt ansvarsområde. 

Luftambulansetjenesten: Retningslinjer for bruk av luftambulanse (2009)  

 

Det besluttet å revidere retningslinjene for bruk av luftambulanse, samt utarbeide 

nasjonal prosedyre for medisinsk koordinering av ambulansefly mv.  

 

Luftambulansetjenestene HF har høsten 2021 satt i gang et prosjekt for utredning av 

medisinsk koordinering av ambulansefly. Prosjektet skal foreslå fremtidig organisering 

av medisinsk koordinering av oppdrag for ambulansefly nasjonalt, vurdere hvordan man 

kan oppnå bedre og mer integrert medisinsk og flyoperativ koordinering og foreslå 

system for kvalitetssikring og integrert avvikshåndtering i ambulanseflytjenesten som 

sikrer erfaringsoverføring gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid. 

 

Prosedyre ved pågående livstruende vold (PLIVO)  

De tre nødetatene politi, brann og helse, har utarbeidet en felles prosedyre for hvordan 

de skal opptre og samvirke ved hendelser der det utøves livstruende vold mot flere 

personer. Politidirektoratet har ansvar for revisjon og oppdatering av prosedyren som 

kun er tilgjengelig for relevante brukere gjennom nakos.no  

Pågående livstruende vold (PLIVO) - Helsedirektoratet  

 

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/overdose-lokalt-forebyggende-arbeid/Nasjonal%20overdosestrategi%202019-2022.pdf/_/attachment/inline/5efd8153-a89b-480b-82c8-abf71ff4f846:9d5f7b89a3cc879da3d6844077f9ac43023bcfd0/Nasjonal%20overdosestrategi%202019-2022.pdf
http://www.luftambulanse.no/system/files/internett-vedlegg/Retningslinjer%20for%20bruk%20av%20luftambulanse.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/akuttmedisin/pagaende-livstruende-vold-plivo
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3.2 Kvalitetsindikatorer 
Det er innført fire nasjonale kvalitetsindikatorer innenfor området «akuttmedisinske 

tjenester utenfor sykehus». I tillegg er det indikatorer innenfor flere nasjonale 

kvalitetsregistre som er relevante for de prehospitale tjenestene. I det følgende er det 

gitt en oversikt over disse.  

 

Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus –  kvalitetsindikatorer 

Helsedirektoratet.no/kvalitetsindikatorer/akuttmedisinske-tjenester-utenfor-sykehus  

 

− Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende: Indikatoren viser andelen 

pasienter med plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus, hvor 

tilstedeværende har startet hjertelunge-redning (HLR) før ambulansen 

ankommer stedet2.  

− Hjertestans – vellykket gjenoppliving etter hjertestans: Indikatoren viser andelen 

pasienter med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus, som ble behandlet 

av ambulansen og fikk tilbake egen hjerterytme3.  

− Responstid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted: Indikatoren viser 

andel hendelser i tettbygd strøk hvor ambulansen er framme innen 12 minutter 

og andel akutte hendelser i grisgrendt strøk hvor ambulansen er framme innen 

25 minutter4.  

− Svartid på medisinsk nødnummer 113: Indikatoren viser andel av anropene til det 

medisinske nødnummeret 113 som blir besvart innen 10 sekunder og hvor stor 

andel av anropene som det tar mer enn 20 sekunder å besvare5.  

 

Norsk hjerneslagregister 

Kvalitetsregistre.no/norsk-hjerneslagregister  

 

− Andel behandlet med trombolyse: Trombolyse er en effektiv behandling for mange 

pasienter med tydelige symptomer pga. hjerneinfarkt, hvis behandlingen kan 

starte innen 4,5 timer etter debut av symptomene. (Ønsket målnivå: >15 pst.) 

 

Norsk hjerteinfarktregister  

Kvalitetsregistre.no/norsk-hjerteinfarktregister  

 

− Reperfusjonsbehandling ved STEMI: Pasienter under 85 år med STEMI og under 

12 timer fra sykdomsdebut til første medisinske kontakt (FMK) som gjennomgikk 

reperfusjonsbehandling med trombolyse (blodproppoppløsende medisin) 

og/eller gjennomgikk invasiv koronarutredning og eventuell påfølgende PCI.  

                                                        
2 Indikatoren inngår i rapportering til Norsk hjertestansregister 
3 Indikatoren inngår i rapportering til Norsk hjertestansregister 
4 Indikatoren er for tiden trukket tilbake og under revisjon (Helsedirektoratet). Indikatoren inngår i 
indikatorene for god traumebehandling 
5 Indikatoren er under revisjon (Helsedirektoratet). Svartid legevakt er ikke egen kvalitetsindikator.  

https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/akuttmedisinske-tjenester-utenfor-sykehus
https://www.kvalitetsregistre.no/register/hjerte-og-karsykdommer/norsk-hjerneslagregister
https://www.kvalitetsregistre.no/register/hjerte-og-karsykdommer/norsk-hjerteinfarktregister
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− Reperfusjonsbehandling innen anbefalt tid ved STEMI: Pasienter under 85 år med 

STEMI og under 12 timer fra sykdomsdebut til første medisinske kontakt (FMK) 

som ble behandlet med trombolyse innen 30 minutter eller som gjennomgikk 

invasiv koronautredning med primær PCI innen 120 minutter etter FMK.  

− Trombolyse innen anbefalt tid ved STEMI: Andel av STEMI pasienter under 85 år 

der trombolyse ble valgt som initial reperfusjonsstrategi som fikk trombolyse 

innen 30 minutter etter første medisinske kontakt (FMK). 

 

Kvalitetsindikator for god traumebehandling - Nasjonalt traumeregister  

Kvalitetsregistre.no/nasjonalt-traumeregister  

 

− Andel undertriagerte pasienter: Pasienter med alvorlig skade skal triageres 

prehospitalt, transporteres til riktig sykehus og tas imot av et traumeteam. 

Pasienter som er alvorlig skadet med ISS >15 og som ikke tas imot av 

traumeteam er undertriagerte, med risiko for at tidskritisk diagnostikk og 

behandling blir forsinket.  

− Andel intuberte pasienter: Andel intuberte pasienter prehospitalt med GCS <9 

 

Nasjonalt hoftebruddregister  

Kvalitetsregistre.no/nasjonalt-hoftebruddregister 

 

− Andel pasienter med operasjon innen 24 timer etter bruddtidspunktet (Ønsket 

målnivå ≥ 80pst.) 

 

 

  

https://www.kvalitetsregistre.no/register/skade-og-intensiv/nasjonalt-traumeregister
https://www.kvalitetsregistre.no/register/muskel-og-skjelett/nasjonalt-hoftebruddregister


13 
 

4. Fagplaner og prosedyrer mv. i Helse Nord 

Dette er en oversikt over fagplaner og prosedyrer6 i Helse Nord med relevans for de 

prehopsitale tjenestene. Helse-nord - fagplaner rapporter og utredninger 

I tillegg foreligger det også en rekke regionale prosedyrer innenfor det akuttmedisinske 

området (Docmap) som ikke er omtalt her.  

 

Føde- fagplan og kvalitetskrav 

Helse Nord har arbeidet med å innføre kvalitetskravene i Helsedirektoratets veileder 

med nye kvalitetskrav for svangerskap-, fødsel og barselomsorgen i Norge (2010). Føde 

- fagplan og kvalitetskrav - Helse Nord RHF  

 

Det er utarbeidet seleksjonskriterier for fødsel som gjelder ved planlagte fødsler. 

Øyeblikkelig hjelp-situasjoner vurderes individuelt. Seleksjonskriterier fødsel i Helse 

Nord - Helse Nord RHF  

 

Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene har satt i gang et arbeid for å revidere 

den nasjonale veilederen «Et trygt fødetilbud». Det vil bli lagt til grunn for 

videreutvikling av tilbudet i Helse Nord. 

 

Handlingsplan for intensivmedisin  

Styret i Helse Nord RHF vedtok i styremøte 23. september 2008 handlingsplan for 

intensivmedisin. Handlingsplanen tok utgangspunkt i en 3-delt nivåinndeling, hvor 

sykehus definert på nivå 1 skulle videresende pasienter i eget helseforetak til nivå 2.  

Intensivmedisin fagplan - Helse Nord RHF  

 

Det foreligger retningslinjer for overflytting av intensivpasienter (RL3259) samt 

sjekkliste overflytting av pasienter mellom intensivavdelinger (RL3260). For 

overflytting av intensivpasienter er det også utarbeidet en oversikt oppgaver per 

beslutningstaker (RL3261). 

 

Det er satt i gang arbeid med Strategi for intensivmedisin i Helse Nord. Arbeidet skal 

ferdigstilles i 2022. 

 

Regionalt traumesystem for Helse Nord  

Styret i Helse Nord RHF vedtok i 2010 Regionalt traumesystem i Helse Nord (sak 57-

2010). Rapporten Regionalt traumesystem for Helse Nord tar utgangspunkt i kravene til 

akuttsykehus skissert i rapporten «Organisering av alvorlig skadde – nasjonalt 

traumesystem.» Rapporten utpekte UNN Tromsø som regionalt traumesenter og 

Nordlandssykehuset som traumesenter med unntak for alvorlige hodeskader.  

Traume fagplan - Helse Nord RHF 

                                                        
6 Detaljert oversikt over regionale prosedyrer og retningslinjer går fram av vedlegg, jf. at det og er vist til 
dokumentreferanser i Docmap.   

https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/fode-fagplan-og-kvalitetskrav
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/fode-fagplan-og-kvalitetskrav
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/fode-fagplan-og-kvalitetskrav/seleksjonskriterier-fodsel-i-helse-nord
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/fode-fagplan-og-kvalitetskrav/seleksjonskriterier-fodsel-i-helse-nord
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/intensivmedisin-fagplan
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/traume-fagplan
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Det er utarbeidet prosedyre for kommunikasjon og veileder for overflytting (RL3518) av 

alvorlig skadde pasienter. Formålet er å sikre at den alvorlig skadde pasienten kommer 

raskest mulig til behandling på riktig sted. Det går fram at når pasienten skal 

transporteres med luft- eller bilambulanse, bør man vurdere om det er hensiktsmessig 

og/eller tidsbesparende å dra direkte til UNN Tromsø, Nordlandssykehuset Bodø, evt. St. 

Olavs hospital for pasienter fra Helgeland. Pasienten skal overflyttes til regionalt 

traumesenter, evt. andre aktuelle behandlingsinstanser etter avtale med traumeleder 

UNN Tromsø. 

 

Oppfølging fagrevisjon STEMI-pasienter 

Som en oppfølging av fagrevisjonen for pasienter med NSTEMI har fagmiljøene 

utarbeidet regional prosedyre: Behandling av akutt koronar syndrom i Helse Nord 

(PR53116) 

Prosedyren skal sikre pasienten raskt tilsyn ved innkomst, grundig diagnostisering og 

riktig medisinering. Pasienter med behov for invasiv utredning skal få tilbud om dette i 

Tromsø eller i Bodø. 

ECMO-behandling 

ECMO er en mini-hjertelungemaskin som kan erstatte hele hjerte- og/eller 

lungefunksjonen når pasienten har en akutt, reversibel, livstruende svikt i disse 

organene. På den måten kjøper vi oss tid til transport, prognostisering og terapi når 

pasientens tilstand er så alvorlig at han ellers ikke ville kunnet overleve. Dette dreier seg 

om svært syke pasienter, og prognosen avhenger av grunntilstanden 

ECMO kan iverksettes etter konvensjonell transport til UNN-Tromsø eller ved at ECMO-

teamet rykker ut til samarbeidssykehus og etablerer ECMO der. Dette valget er avhengig 

av hvor alvorlig pasientens tilstand er og hvor fort den utvikler seg. I Helse Nord er det 

UNN Tromsø som gir slik behandling, og de har et eget team som kan rykke ut å hente 

pasienter prehospitalt. UNNs ECMO- protokoll 

Trombektomi  

Trombektomibehandling tilbys ved UNN Tromsø. Tidsfaktoren er viktig ved mekanisk 

trombektomi også i tidsvinduet etter 6 timer, og derfor bør rask logistikk også 

etterstrebes for pasienter som er aktuelle for trombektomi i tidsrommet 6 timer - 24 

timer etter symptomdebut. Det er viktig at sykehus sammen med AMK og 

ambulansetjenesten finner fram til prosedyrer som identifiserer de relativt få 

pasientene med alvorlige slagsymptomer som kan være aktuelle for trombektomi i 

utvidet tidsvindu, og prioriterer disse for rask innleggelse.  

Pasientforløp hjerneslag- Trygg akuttmedisin 

Brannskade 

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling er lokalisert ved 

Haukeland universitetssykehus i Bergen. Brannskadeavdelingen har landsdekkende 

http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html
https://drive.google.com/file/d/0B9NZf4aFwdfoUmpRcFNZUGVXdlk/view?resourcekey=0-jDmgrSJlC6BVEPng6PRqdQ
http://boo-hndcm-01.hn.helsenord.no/DocMapProd/page/doc/dmDocIndex.html
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funksjon for behandling av pasienter i alle aldersgrupper med store brannskader, og på 

brannskader som krever spesiell ekspertise. De har utviklet en metodebok som blant 

annet inneholder prosedyrer for overflytting til brannskadeavdelingen. Metodebok i 

brannskadebehandling: Brannskade.prosedyrer.no 

Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016 -2025 

Utviklingsplanen legger til grunn at frem mot 2025 skal utredning og behandling av de 

mest utbredte psykiske lidelsene tilbys ved DPS, mens sjeldne og særlig kompliserte 

tilstander skal ivaretas i spesialiserte sykehusavdelinger. Det er et mål at DPS skal ha 

akuttjenester tilgjengelig gjennom hele døgnet og et differensiert døgntilbud til de 

pasienter som trenger innleggelse som del av behandlingen. Akuttfunksjoner med plikt 

til øyeblikkelig hjel og behandling av pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern er 

sentralisert til UNN og Nordlandssykehuset. Det ble identifisert behov for å utvikle 

akutte tjenester til pasienter innen TSB, forbeholdt alvorlige tilstander. Pasienter med 

alkoholintoksikasjon skal fortsatt legges inn i somatisk avdeling, men bør vurderes av 

TSB for eventuell videre oppfølging. Psykisk helsevern og TSB - Helse Nord RHF 

 

Regional fagplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2019 -2025 

For å imøtekomme behov for akutt rus- og avhengighetsbehandling, anbefales det at det 

etableres åtte akuttsenger i Helse Nord, med fire plasser i Tromsø og fire plasser i Bodø. 

Det er da tatt hensyn til at akuttilbudet skal være innrettet slik at pasienten kan tilbys 

videre behandling direkte etter akuttinnleggelser.  

TSB - regional fagplan 2019-2025 - Helse Nord RHF 

 

Smittevernplan 

Målene med smittevernarbeidet i Helse Nord er at pasientene skal være trygge og ikke 

utsettes for unødvendig infeksjonsrisiko når de er innlagt på sykehus, og at det skal 

være god samhandling mellom førstelinjetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

Sykehusene må derfor ha det grunnleggende smittevernet på plass. 

Helse Nords smittevernplan og tuberkulosekontroll-programmet skulle etter planen 

revideres i 2020. På grunn av koronapandemien er revisjonsarbeidet utsatt. 

Planperioden for smittevernplanen og tuberkuloseprogrammet er forlenget ut 2021. 

Smittevernplan - Helse Nord RHF  

 

Samarbeid mellom lokal AMK og regional AMK ved katastrofer  og aksjoner som 

krever innsats fra flere AMK-sentraler mv. 

Samarbeid mellom AMK (L-AMK) og regional AMK (R-AMK) opprettes ved 

ekstraordinære hendelser, hendelser der katastrofealarm blir utløst ved ett eller flere 

sykehus, større aksjoner og ulykker som krever varsling av flere AMK-sentraler (PRO 

1351) (2013). Prosedyren skal sikre korrekt varsling av L-AMK og R-AMK. Videre skal 

den avklare det videre samarbeidet og kommunikasjonslinjer ved aksjoner.    

 

https://brannskade.prosedyrer.no/
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/psykisk-helsevern-og-tsb-utviklingsplan-fagplan
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling-tsb-regional-fagplan-2019-2025
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/smittevernplan
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For AMK er det utfyllende prosedyrer og tiltakskort for blant annet mottak av 

nødmeldinger, varsling og rekvirering av ambulanseressurser, 

kommunikasjonsprinsipper mellom aktørene, talegrupper mv.  

 

Nødnett 

I forbindelse med etablering av landsdekkende nødnett ble det etablert regionale 

prosedyrer for de ulike aktørene i nødnettet, kommunikasjon og samhandling.  

 

Ambulansetjenester 

For ambulansetjeneste er det i stor grad lokale prosedyrer, mange like eller med noen 

variasjoner.  Når det gjelder luftambulanse, er det flere regionale og nasjonale 

prosedyrer. 

 

Regional beredskapsplan mv.  

Regional plan for helsemessig og sosial beredskap (2013) er til rullering i 2021. Planen 

vil være overordnet, med flere underliggende hendelsesbaserte delplaner. 

Læringspunkter fra reelle hendelser og øvelser vil være en del av grunnlaget.  

 

Beredskapsmessige prehospitale ressurser vil være de samme som inngår i daglig drift i 

den akuttmedisinske kjeden. Disse ressursene vil måtte kunne omfordeles og settes inn 

under større hendelser, og eventuelt inngå i et samvirke med andre beredskapsaktører 

nasjonalt og internasjonalt i Helse Nord eller nordområdene. 

Regional beredskapsplan 2013-2016 - Helse Nord RHF   

 

En arbeidsgruppe nedsatt av regionale helseforetak, Luftambulansetjenesten ANS og 

Helsedirektoratet har gjennomgått luftambulansetjenestens plass i nasjonal helseberedskap, 

både i forhold til varsling, rapportering, og samhandling i daglig drift og under større 

hendelser. Arbeidsgruppen anbefaler at rapporten legges til grunn for 

beredskapsplanleggingen i helseregionene.  

Beredskap i Luftambulansetjenesten - Helse Nord RHF (helse-nord.no) 

 

 

 

 

 

  

https://helse-nord.no/Documents/Fagplaner%20og%20rapporter/Rapporter%20og%20dokumenter/Regional_beredskapsplan_2013-2016.pdf
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagplaner-rapporter-og-utredninger/beredskap-i-luftambulansetjenesten
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5. Innbyggertall og framskrivninger 
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Innbyggere i ansvarsområdet til Finnmarkssykehuset

%-andel over 60 år (HS) Antall innbyggere Framskrivninger

Inneholder følgende kommuner:Hammerfest, Lebesby, Karasjok, Måsøy, Vadsø, Nesseby, Berlevåg, Hasvik, Nordkapp, Kautokeino, Vardø, 
Porsanger, Tana, Sør-varanger, Alta, Båtsfjord, Gamvik, Loppa 
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Innbyggere i ansvarsområdet til Universitetssykehuset i Nord-Norge

Antall innbyggere Framskrivninger Usikkerhetsrom

Inneholder følgende kommuner: Storfjord, Målselv, Lødingen, Lyngen, Karlsøy, Skjervøy, Bardu, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Evenes, 
Lavangen, Salangen, Dyrøy, Sørreisa, Kvæfjord, Harstad, Narvik, Tromsø, Kvænangen, Ibestad, Kåfjord, Balsfjord, Nordreisa
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%-andel over 60 år (HS) Antall innbyggere Framskrivninger
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6. Teoretisk dekningsgrad av ambulanseressurser  

 

6.1 Responstid  
Responstid defineres som tiden fra det begynner å ringe i akuttmedisinsk 

kommunikasjons-sentral (AMK) eller i legevaktsentral til første utrykningsenhet (bil-, 

båt- eller luftambulanse) er fremme hos pasient og kan gi helsehjelp, se figur nedenfor.  

 

 
Distansen som utrykningsenhetene når, er beregnet med utgangspunkt de veiledende 

responstidkravene som er lagt til grunn i kvalitetsindikatoren «responstid for 

ambulansetjenesten» (2016), jf. avsnitt 2.3.2)7. For bilambulansene er det her lagt til 

grunn andel av befolkningen som kan nås innen 25 minutter, med reaksjonstid på 5 

minutter, og kjøretid på 20 minutter. For båtambulanse og ambulansehelikopter settes 

teoretisk dekningsgrad til områdene som dekkes innen 45 minutter, med reaksjonstid 

på 15 minutter og kjøretid på 30 minutter. Her antas det optimale forhold i ressursens 

marsjfart, som for eksempel innebærer at båt og helikopter kan kjøre/fly direkte i en 

«nullvindsituasjon». Teoretisk dekningsgrad (responstid) er derfor ikke det samme som 

faktisk responstid. 

  

                                                        
7 Veiledende responstidskrav er at 90 pst. av befolkningen skal nås med ambulanse innen 12 minutter i 
sentrale strøk og 25 minutter i spredtbygde strøk. Tiden måles fra et anrop til medisinsk nødtelefon 113 
begynner å ringe i AMK-sentralen til første ambulanse er på hendelsesstedet. 
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6.2 Metode  
Det er beregnet teoretiske dekningsgrader av ambulanseressursene i Nord Norge. Her 

gjør vi rede for metodene og forutsetningene som ligger til grunn i disse beregningene.  

 

Kartdata og bosted 

I analysen av kartdata er det brukt Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine rutenettdatasett 

med ruter på 1 x 1 kilometer  (ssb.no, 2021). Dataene er lastet ned i Shapeformat med 

projeksjonen UTM sone 33 med datum WGS 84. Rutenettet er koblet med innbyggerdata 

per 2019 fra samme kilde. GeoNorge sine data er brukt på kommune og fylkesgrenser 

(GeoNorge.no, 2020). 

 

Vi anser bosted fra SSB sin rutenettstatistikk som godt estimat på hvor folk befinner seg. 

En vanlig justering i denne type analyser er å kartlegge fritidsboliger og hytter, for så å 

estimere hvor ofte disse er i bruk8. Det er ikke gjort her, fordi det ikke påvirker 

dekningsgraden i tilstrekkelig grad til å forsvare den økte kompleksiteten i 

dataanalysen, men det kan ha betydning for samtidighetskonflikter. 

 

Beregning av kjøredistanser for bilambulanser  

For å beregne kjøredistanser og kjøretid er det benyttet (Google Matrix API, 2021). 

Denne API-en gir data basert på Google Maps sin anbefalte kjørerute mellom to punkter 

basert på gjennomsnittlig kjøreforhold med veinett slik det er per mai 2021.  

 

Beregningen av kjøredistansen mellom hver bilambulanse-base og hver km2 med 

innbyggere er basert på SSB sitt rutenett, og det er valgt den basen med raskeste 

kjøretid til hver rute med strekningens gjennomsnittshastighet. 

 

Det kan argumenteres for at en ambulanse i utrykning vil holde en høyere hastighet på 

en gitt distanse enn den typiske hastigheten registrert hos Google, og at oppgitt 

responstid derfor er for pessimistisk. Dette blir kompensert for av andre tekniske 

elementer som tilser at oppgitt responstid er for optimistisk. For eksempel vet vi at 

rutene på 1 x 1 kilometer er en forenkling av faktisk bosted, og det samme gjelder 

avstand, som beregnes til nærmeste veipunkt der hvor bosted ikke er ved veien.  

 

Beregning av kjøredistanser for ambulansebåter  

Ved beregning av kjøredistanse/rekkevidde for ambulansebåt og redningsskøyte er 

følgende marsjfart lagt til grunn, basert på egenskapene ved de ulike fartøyene: 

 

 

                                                        
8 For eksempel finner (Samfunnsøkonomisk analyse AS, 2021) at besøkende til private hytter og 

kommersielle overnattinger representerer en gjennomsnittlig daglig økning i «befolkning» på 6,7 prosent, 

og opp mot 26,2 pst. for de største hyttekommunene.  
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Helseforetak Fartøy Type marsjfart 

(km/t) 

Finnmarkssykehuset Ambulansebåt MS Thea Jensen 30 

Finnmarkssykehuset Redningsskøyte m. avtale RS Odin 22 

Finnmarkssykehuset Redningsskøyte m. avtale RS Gjert Willhelmsen 22 

Universitetssykehuset Nord-Norge Ambulansebåt MS Øyskyss 1 30 

Universitetssykehuset Nord-Norge Ambulansebåt MS Kvænangen 25 

Nordlandssykehuset Ambulansebåt Eyr Åsvær 28 

Nordlandssykehuset Ambulansebåt MS Bas 25 

Redningsskøyte m. avtale Redningsskøyte m. avtale RS Hans Herman Horn 38 

Redningsskøyte m. avtale Redningsskøyte m. avtale RS Odd Fellow III 38 

Redningsskøyte m. avtale Redningsskøyte m. avtale RS Knut Hoem 25 

Helgelandssykehuset Ambulansebåt Eyr Bremstein 30 

Helgelandssykehuset Ambulansebåt Eyr Ytterholmen 30 

Helgelandssykehuset Ambulansebåt Eyr Myken 30 

 

Beregning av rekkevidde for ambulanse- og redningshelikopter  

Helseforetak/Base Fartøy Type 
marsjfart 

(km/t) 

Finnmarkssykehuset (Kirkenes) Ambulansehelikopter H145 238 

Finnmarkssykehuset (Banak) Redningshelikopter Sea King 185 

UNN (Tromsø) Ambulansehelikopter AW139 282 

UNN (Harstad) Ambulansehelikopter H145 238 

Nordlandssykehuset (Bodø) Redningshelikopter Sea King 185 

Helgelandssykehuset (Brønnøysund) Ambulansehelikopter H145 238 

 

Dekningsområde for helikopter med 30 minutter i marsjfart  
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7. Transporter til behandling i tvunget psykisk helsevern 
med ambulansefly9 i Helse Nord 2016-2020 

Oppdrag = Pasienter, P = Politi og S = Sivil ledsager11. 

 

  

                                                        
9 Kilde: Luftambulansetjenesten HF – basert på uttak av data fra LABAS 
10 I 2019 og 2020 fløy også innleide leverandører (BSAA og AirWing) psykiatripasienter; hhv. 17 oppdrag 

i 2019 og 2 oppdrag i 2020. 
11 Summene av type ledsager avviker noe fra antall oppdrag. Dette kan skyldes feilregistrering, eller at det 

har vært både politi og sivil ledsager. Tromsø, Narvik og Harstad har ikke organiserte sivile ledsagere.  

Base 2016 2017 2018 2019 2020 

Kirkenes      

Antall oppdrag 81 90 66 68 50 

Type ledsager P 70 – S 23 P 66 – S 18 P 63- S 12 P 44 – S 21 P 44 – S 9 

Alta 
     

Antall oppdrag 132 133 99 105 127 

Type ledsager P 82 – S 46 P 114 – S29 P 76 – S 23 P 76 – S 20  P 107 – S 17 

Tromsø      

Antall oppdrag 27 44 52 44 45 

Type ledsager P 24 – S 5 P 43 – S 4 P 54 – S 2 P 48 – S 2 P 41 – S 3 

Bodø      

Antall oppdrag 59 70 85 102 100 

Type ledsager P 44 – S 15 P 48 – S 11 P 72 – S 12 P 88 – S 22 P 82 – S 20 

Brønnøysund      

Antall oppdrag 20 29 78 43 36 

Type ledsager P 16 – S 2 P 20 – S 13 P 43 – S 30 P 18 – S 28 P 22 – S 13 

Andre10    17 2 

    P 14 – S 3 P 1 – S 0 

Totalt oppdrag 319 366 380 379 360 

 P 236 – S 91 P 291 – S 75 P 308 – S 79 P 288 – S 96 P 297 – S 62 
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8. Syketransportbiler i Helse Nord 

 

Helgelandssykehuset har til sammen 22 Syketransportbiler tilgjengelig på Helgeland 

 

Syketransportbilen fordeler seg slik: 

• 2 – 3 biler som brukes primært i området rundt Mo i Rana.  
• 7 syketransportbiler driftes av frivillige lag og organisasjoner (Røde Kors og 

Norsk Folkehjelp) og det er en egen oppgjørsavtale som regulerer driften og 
bilene brukes til liggende pasienttransport. Bilene er lokalisert med 2 i 
Brønnøysund, 1 i Sandnessjøen og 2 i Mosjøen og 2 på Mo i Rana.  

• 6 syketransportbiler er stasjonert på øyer og lokalsamfunn uten 
fastlandstilknytning og med mer enn 250 innbyggere. Disse bilene brukes 
primært til transport av pasienter mellom hjem/skadested til/fra kai hvor 
pasienten overtas av sykehusets ambulansebåter. Vi har driftsavtale med lokale 
operatører som sikrer beredskap og drift 24/7/365.  

• 7 syketransportbiler er utplassert på øyer uten fastlandsforbindelse og hvor 
innbyggertallet er mindre enn 250. Bilene har avtaler som sikrer tilgjengelighet 
24/7/365. Beredskapskravet er ikke like strengt på disse bilene. 

 

Disse 13 (6+7) syketransportbilene benyttes både av ambulansetjenesten/AMK og 

pasientreiser i Helgelandssykehuset ved behov.  

 

Pasientreiser har forvaltningsansvaret for avtalene med alle syketransportbilene på 

Helgeland. Alle syketransportbilene representerer en reserve transportkapasitet som 

kan mobiliseres ved behov. 

 

Helgelandssykehuset har en Helseekspress (buss) som går alle hverdager mellom 

Brønnøysund og Mo I Rana via Sandnessjøen. Helseekspressen har en kapasitet på 18 

sittende og 2 liggende pasienter på båre. Den er bemannet med egen helsearbeider i 

tillegg til sjåfør. Helseekspressen inngår som en del av beredskapsplan til Prehospital 

klinikk i Helgelandssykehuset. Helseekspressen er utstyrt som en A1-ambulanse. 

 

Nordlandssykehuset har avtale med en ekstern leverandør, avtaler er inngått etter 

gjennomførte anbudsrunder. I anbudene er det benyttet en kravspesifikasjon som tar 

utgangspunkt i kravene til transportambulanse type A1/A2, jfr Rundskriv IS-12/2015 

«Krav til godkjenning og bruk av ambulanser og andre helserelaterte kjøretøyer i de 

akuttmedisinske tjenestene».  

 

Syketransportbilene er enmannsbetjent, men ved behov kan ledsager på oppdraget 

bestilles. Rekvirenter bestiller transport elektronisk ved bruk av NISSY, som på annen 

pasienttransport. Ansvaret for å organisere tjenesten ligger hos Seksjon for 

pasientreiser i Nordlandssykehuset. AMK/prehospital er ikke involvert i løpende 

drift/bestilling av de enkelte oppdrag, men samarbeider ved behov. 
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Salten (Bodø):  

4-5 syketransportbiler, tilgjengelig alle dager unntatt helligdager i tidsrommet 0600-

2200 (redusert kapasitet kveld/helg). 

Antall oppdrag i 2020: 1.930 

 

Vesterålen (Sortland): 

2 syketransportbiler, tilgjengelig alle dager unntatt høytidsdager i tidsrommet 0800-

1800 (redusert kapasitet kveld/helg). 

Antall oppdrag i 2020: 1.058 

 

Universitetssykehuset i Nord-Norge 

• Universitetssykehuset Nord-Norge har transport av liggende pasienter i egen 
regi. Vi har én bil for formålet stasjonert ved universitetssykehuset i Breivika i 
Tromsø.  

• Ordningen er et samarbeid mellom Pasientreiser, ambulansetjenesten, AMK og 
portørtjenesten. 

• Bilen som benyttes p.t. er en tidligere akuttambulanse og den er betjent av to 
portører. Nytt kjøretøy er under anskaffelse. 

• Behandler rekvirerer transporten gjennom AMK. Pasientreiser har samarbeid 
med AMK slik at vi kan benytte eventuell restkapasitet til øvrig ordinær 
pasienttransport. 

 

Finnmarkssykehuset 

• Finnmarkssykehuset har transport av liggende pasienter i egen regi. Vi har tre 
biler som er stasjonert i Alta, Porsanger og Tana/Vadsø. Bilene flyttes etter 
behov. 

• Bilene er klassifisert som A1 transportambulanse og er enmannsbetjent. Hvis det 
er behov for ledsager skal dette rekvireres av behandler. 

• Behandler rekvirere transport elektronisk gjennom NISSY. Kjørekontoret 
registrerer bestillingen og legger den over i Amis. Pasientreiser og AMK 
samarbeider om prioriteringer i tjenesten. 

• Brukes stort sett bare på lange turer til/fra sykehus. 560 turer i 2020, 90 % er 
liggende, 10 % er sittende pasienter med spesielle behov.  

• Tjenesten er et samarbeidsprosjekt mellom Bilambulansetjenesten og 
Pasientreiser i Prehospital klinikk.  

• Kan benyttes som seniortiltak og tilretteleggingstiltak i 
bemanningsplanleggingen. 
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9.  Legevaktorganisering i Helse Nord 

 

Kilde: NKLM. Nasjonalt legevaktregister 2020  

 

9.1 Nordland 
 

KOMMUNER I  
DEKNINGSOMRÅDET 2020 

BEFOLKNING 2020 

Bindal 1426 

Bodø, Beiarn 53374 

Sømna, Brønnøy 9892 

Gildeskål 1950 

Grane, Hattfjelldal 2779 

Alstahaug, Leirfjord 9741 

Herøy (Nordland), Dønna 3148 

Saltdal, Fauske, Sørfold 16336 

Flakstad, Vestvågøy, Moskenes 13720 

Lurøy 1890 

Meløy 6288 

Narvik, Gratangen 22936 

Nesna 1761 

Hemnes, Rana 30638 

Rødøy 1213 

Røst 498 

Steigen, Hamarøy 5374 

Træna 435 

Vefsn 13278 

Vega 1200 

Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Andøy 30269 

Vevelstad 462 

Værøy 728 

Vågan 9608 
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9.2 Troms og Finnmark 
 

KOMMUNER I  
DEKNINGSOMRÅDET 2020 

BEFOLKNING 2020 

Alta 20789 

Balsfjord, Storfjord  7388 

Ibestad, Lavangen, Bardu, Salangen, Målselv, 
Dyrøy 

16269 
 

Berlevåg 957 

Båtsfjord 2221 

Tjeldsund, Evenes 5564 

Sørreisa, Senja 18315 

Hammerfest 11448 

Harstad, Kvæfjord, Lødingen 29576 

Hasvik 1005 

Karasjok 2628 

Karlsøy 2200 

Kautokeino 2910 

Kvænangen 1191 

Kåfjord 2071 

Lyngen 2794 

Måsøy 1225 

(ikke oppgitt i oversikten) 3162 

Loppa 888 

Lebesby, Gamvik 2422 

Nordreisa 4861 

Porsanger  3998 

Skjervøy 2927 

Sør-Varanger 10158 

Tana, Nesseby 3844 

Tromsø 76974 

Vadsø 5788 

Vardø 2029 

 

 


