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Innspill fra akuttmedisinsk klinikk 
 
Akuttmedisinsk klinikk er enig i mye av det som står i høringsdokumentet. Vi er dog bekymret for 
gjennomføringsevnen. Økonomi er ikke beskrevet i dokumentet annet enn å vise til 
kostnadsøkningen som har vært. Økonomi er en forutsetning for gjennomføring, og hvert tiltak under 
punkt 5 burde vært kostnadsvurdert. For UNN er harmonisering av arbeidstidsordninger, fjerning av 
hjemmevakt, innføring av prehospital EPJ, samt tilgang på ressurser til økt faglig fokus viktig. Dagens 
nivå holder knapt til vedlikehold.  
 
Kommentar til ordliste/forkortelser: 

 AMK: Spesialisthelsetjenestens akuttmedisinske fagsentral for mottak og håndtering av 
henvendelser om behov for medisinsk nødhjelp og ambulanseoppdrag. 
Forklaring: AMK-sentralen skal bl.a.  
a) håndtere henvendelser om akuttmedisinsk bistand,  
b) 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 AMK-sentraler som er berørt,  
c) styre og koordinere ambulanseoppdrag  
Kilde: Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Mange AMK-sentraler 
er kommunikasjonsknutepunkt for helseforetaket for all øyeblikkelig hjelp kommunikasjon, 
dvs. mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste og mellom sykehus (f.eks. 
mottak av melding om øyeblikkelig hjelp innleggelser, konferanse mellom leger og intern 
alarmering) 

 AMK-LA: Foreslått endring: AMK- LA (en i hver region) ressursrkoordinerer 
ambulansehelikopter og utfører "flight following" (følger med på flygningen) for sine 
respesktive helikoptre. AMK-LA er kontaktpunkt til HRS når det vurderes å være behov for 
redningshelikopter til ambulanseoppdrag samt når HRS ønsker ambulansehelikopter på SAR-
oppdrag. 

 FKS: Forslag til endring: Funksjon i ambulanseflytjenesten, som har som oppgave å drive med 
operativ koordinering og bemannes med flykoordinator som er ansvarlig for planlegging, 
koordinering og gjennomføring av ambulanseflyoppdrag ut fra operative forhold som vær, 
tilgjengelige ressurser (fly, flygere, flyplass), luftfartsbestemmelser og medisinske 
prioriteringer. 

 LV-sentral: Forslag til endring: Fagsentral betjent av helsepersonell, normalt for mottak, 
prioritering og formidling av henvendelse til legevakt eller oppdrag til hjemmesykepleier og 
jordmor, rådgivning til innringer og varsling av leger ved behov for medisinsk nødhjelp. 

 MKA: Forslag til endring: Funksjonen er gjerne integrert i AMK, og mottar bestilling av 
ambulanseflyoppdrag fra lokal AMK samt følger opp den medisinskfaglige delen av 
oppdraget, herunder kontakt med sykehus og bilambulanse. Funksjonen samarbeider nært 
med Flykoordineringssentralen. Oppgaver, ansvar og myndighet varierer noe mellom landets 
medisinsk koordinerende punkter (3 stk. pr. 2011).  

 Norsk indeks for medisinsk nødhjelp: Forslag til endring: Et veilednings- og støttesystem for 
personell i AMK-sentral og legevaktsentral, og i hovedsak et verktøy for fastsettelse av 
hastegrad, valg av respons, medisinsk rådgivning og instruksjon. 
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 Styringsdata, helt enig behov. Side 50-51 om ambulansefaget og støtte til bachelorgrader og 
støtte til de som har andre utdanningsveier må prioriteres for å ivareta personellet og 
redusere skjevbalansen. 

 Vi foreslår en felles platform som samler data relevant for prehospitale tjenester inkludert 
legevakter. Pr i dag har vi NAKOS, NKT, nasjonale veiledere fra HDir, KOKOM osv, som alle er 
nyttige for alle som jobber ute, men ligger overalt (jmf. Kapittel 2.3).  

 
Spesifikt: 

 Kap. 1, andre avsnitt, første setning: Inkludere AMK i setningen. AMK er et viktig ledd i 
tjenesten utenfor sykehus.  

 Kap. 2.4 s. 16 - «Bilambulansetjenesten»:  
Det bør være prioritet på økt bruk av skoleutdanning i ambulansetjenesten i form av 
videreutdanning til paramedic/paramedisiner. Vi kan ikke godt sammenligne oss med andre 
land om vi i perioder fortsetter å akseptere ikke engang ambulansefaglært personell.  

 Kap 2.4 øverst s. 18 - «Kommunal legevakt og legevaktsentraler»:  
Det står at legevakt og AMK skal legge til rette for at vaktlege kan følge med i ambulansen 
dersom det er behov for legekompetanse for å undersøke, behandle eller overvåke 
pasienten. Dette er korrekt, men må være under forutsetning av at kommunene 
tilrettelegger med nok dekning av sitt legevaktsdistrikt, og en organisering som unngår at 
ambulanse må «hente» lege, eller vente på sådan annet enn ved åpenbar gevinst. 
Legevaktsdistriktene blir noen steder større, gode samhandlingsarenaer og muligheter for 
felles diskusjon, avvikshåndtering og oppfølgning mangler. 
Andre avsnitt: R-AMK: Denne funksjonen må styrkes, R-AMK må få tydeligere rammer for 
myndighet og ansvar 
Andre avsnitt, siste setning: Legge til «og er kontaktpunkt for HRS». 

 Kap 4.3.1 - Kvalitet i prehospitale tjenester - Dagens situasjon og utviklingstrekk, og Kap 5 
punktliste side 60 pkt 6 - «..FRAM-..": 
Det fremheves FRAM-samarbeid for prehospitale prosedyrer. Det bør påpekes at vi i 
prehospitale tjenester er avhengig av at inhospitale spesialister over helseforetaks-grenser 
også blir enige for at slike samarbeid skal kunne fungere. Det er vanskelig å lage prehospitale 
samarbeid om inhospitale spesialister ikke først er enige om behandling og rutiner der de må 
forespørres. 

 Kap 4.3.1 - Kvalitet i prehospitale tjenester - Identifiserte utfordringer: 
Det identifiseres utfordringen lav måloppnåelse på blant annet trombolysebehandling ved 
STEMI. Det er spesielt ved slike detaljerte mål at god statistikk og P-EPJ vil komme til sin rett 
for å gjøre oss i stand til å oppfange utfordringer og utvikling. Med gode 
samhandlingsarenaer som fungerer i praksis mellom ledere og personell på riktig (lavt) nivå 
vil vi raskere kunne forbedre ved behov.  

 Kap 4.3.2 - Kvalitet i prehospitale tjenester - Identifiserte utfordringer: 
Det påpekes svak trening. Det kan foreslås at det i Helse Nord fokuseres på samarbeid 
mellom prehospitale klinikker slik at fagarbeid i forskjellige klinikker benyttes på tvers av 
foretak. Utdanning, utvikling av kurs og e-læring kommer på toppen av selve planlegningen 
av slike kurs. En felles metode for kursproduksjon kunne tillatt deling over HF-grenser. 

 Kap 4.5.2 - Samhandling med kommunehelsetjenesten - Identifiserte utfordringer: 
Det støttes at kommunehelsetjenestens leger bør involveres mer aktivt i samhandlingen, og 
at nivået er for administrativt, og kanskje for vidtrommende til at vi i praksis ser alle 
gevinster. Leger i primærhelsetjenesten bør absolutt involveres mer i utarbeidelse av 
prehospitale prosedyrer i våre klinikker, da våre råd i mange fagområder vil være førende for 
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utvikling av kunnskap i kommunehelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten må være førende 
for mange faglige aspekter, men behøver innspill fra kommunene for å tilpasse disse til 
legevaktsfaget og lokale praktiske forhold. Det mangler gode og lett tilgjengelige arenaer for 
diskusjon og faglig sparring på det nivået prosedyrene skal utarbeides, selv om vi har 
samhandlingsavdelingen som gjør en strålende jobb. Utfordringen er å nå ut til de riktige, 
hele tiden, uten å måtte gå ledd-for-ledd og håpe at nestemann sender mailen til alle andre 
det også gjelder. Videre mangler det samarbeidsarenaer for avviksbehandling utover de mer 
overordnede samhandlingsfora. 

 Kap 4.6.2 - Organisering og samhandling i spesialisthelsetjenesten - Identifiserte utfordringer: 
Muligheter i nødnett og videokonferanse for kontakt med inhospitale spesialister beskrives, 
hvilket er prisverdig, men medfører ikke bare et ansvar for at prehospitale tjenester skal 
tilrettelegge, men også at inhospitale spesialister aksepterer rollen der det er behov. Det er 
ikke uten utfordringer at personer med lite eller ingen kjennskap til nødnett, bruk av 
samband og hvordan prehospitale ressurser kommuniserer får utdelt en nødnettsradio. 
Mange av utfordringene som beskrives er noe som tilrettelegges av prehospitale ressurser og 
AMK, men som inhospitale avdelinger selv er nødt til å løse.  

 Kap 4.7.2 - Teknologi og IKT-løsninger - Identifiserte utfordringer: 
Det beskrives et behov for kartlegging og overføring av vitale pasientdata i sanntid, og flere 
andre gode mål. Likevel er det viktig å unngå prosedyrer som fratar pasienttid ute hos 
pasienten uten at det gjør annet enn å oppfylle et informasjonsønske hos de som langt 
senere skal motta pasienten. Det må foreligge tydelige krav om effektivitet og automatikk i 
multimonitorer som skal utføre disse overføringene så personellet ikke blir overbelastet med 
krav om både kommunikasjon og overføringskontroll, særlig hvis overføringen ikke har en 
behandlingskonsekvens.  

 Kap 4.8.2 - Rekruttering, opplæring og kompetanse - Identifiserte utfordringer: 
En identifisert utfordring er at det ikke foreligger regionale føringer for 
kompetansesammensetning, lønnsutvikling og karriereveier i ambulansetjenesten. UNN HF 
har laget en prosedyre for sammensetning av kompetanse i bilambulansetjenesten, som er 
under diskusjon. At det mangler regionale føringer vil jeg påstå heller er grunnet i manglende 
tidssvarende nasjonale føringer, som er noe tilbakelente og lite tilsvarende internasjonale 
mål. Selv om det ikke skal frata ambulansefagarbeidere med lang fartstid den respekt for den 
kunnskap de også har oppnådd ved erfaring fremfor teoretisk utdanning, så bør målet være 
mèr enn å opprettholde det vi har i dag når vi ser utviklingen av bachelor-utdanninger. Slike 
utdanninger vil kunne omfatte mer effektiv og ordnet opplæring i flere av de del-elementene 
vi i dag sliter med å rekke å gjennomføre hos eksisterende ansatte, og som går på bekostning 
av regelmessig trening. Det er et paradoks at vi skal støtte en videregående utdanning som er 
god, men veldig praksisbasert og forutsetter videre opplæring i arbeid, mens vi har 
potensiale for å få et høyere teoretisk nivå allerede fra ferdig skolegang. Erfaring og trening i 
våre klinikker ender med at de fleste ambulansearbeidere med noe erfaring i dag er like gode 
(om så bedre) som alternativet, men det er potensiale for å gjøre dette mer organisert. Det 
er åpenbart at vi ikke kan basere tjenesten på ren teoretisk fagkunnskap, praksis må til, men 
et bedre tidlig grunnlag ville vært bedre for oss og den ansatte.  

 Kap 4.8.2 - Rekruttering, opplæring og kompetanse - Identifiserte utfordringer: 
Det skrives «Forskjellig utstyr i ambulansene og ulik opplæring lokalt, hindrer mer fleksibel 
bruk av personell på tvers av ambulansestasjoner.» Dette oppfatter jeg som en feilslutning all 
den tid utstyret ikke i voldsom grad er forskjellig. Videre antar jeg at man med «ulik 
opplæring lokalt» må mene forskjellig prosedyreverk for vesentlige problemstillinger, da jeg 
ikke kan se at utdanningen er såpass forskjellig at en ambulansearbeider ikke generelt kan 
beferde seg et annet sted. Videre er det uhensiktsmessig å anta at det er idèelt å benytte 
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ambulansearbeidere på tvers av stasjoner annet enn ved organisert rullering, da 
lokalkjennskap, kjennskap til (og vennskap til) og trening med lokale ressurser og legevakter 
er av stor betydning for kontinuitet og kvalitet i tjenesten. 

 Kap 4.8.2 - Rekruttering, opplæring og kompetanse - Identifiserte utfordringer: 
Siste punkt «Det er behov for mer opplæring knyttet til håndtering av pasienter med 
sykdomsutløst utagerende atferd og ruspåvirkede pasienter". Dette kan medføre riktighet, 
men jeg savner en diskusjon og henvisning til data. Flere helseforetak, inkludert UNN har 
begynt med slike kurs, men jeg synes man bør vare seg for å lage lange tidskrevende kurs i 
noe som i noen tilfeller kan være et behov for livserfaring og støtte/opplæring fra eldre 
kolleger snarere enn et lengre kurs.  

 Kap 5 punktliste side 60 pkt 2 - «...opplæringsprogram for hele ambulansetjenesten for .... 
utagerende adferd»: 
Det savnes en beskrivelse av dokumentasjon for behovet, og selv om det er et godt og nyttig 
mål, må opplæringsaktivitetene overfor ambulansearbeidere ses som helhet. Isolerte gode 
tiltak vil i fellesskap mette tiden vi har for videre opplæring, og det bør allerede nå økes i 
budsjett dersom man skal klare å etter-utdanne personellet i såpass mange ting som etter 
hvert er både nødvendig, og ellers kreves. I samarbeidet forventes ikke bare kursvirksomhet, 
men også jevnlig trening med intrahospitale ressurser (traumeteam, slag osv), hvor noe av 
dette er nedfelt i diverse avtaleverk og forskrift. Det er tvilsomt mulig å gjennomføre alt 
innenfor de rammer som er i dag, og det bør kanskje heller fravelges sentralt enn at hvert 
helseforetak selv skal bestemme hva som må nedprioriteres. 

 Kap 5, innsatsområder s. 60: «Trygg akuttmedisin» som satsningsområde? 
Fellesgrunnutdanning + lokale tilleggsutdanninger. 

 Kap 5 punktliste side 62 pkt 1 «..felles ROS-analyser..»: 
For å få effekt på bakkeplan er det viktig at praktiske problemer tas opp og løses. ROS-
analyser krever innsats og tid, uten at de nødvendigvis identifiserer andre utfordringer enn 
det som raskt kan avklares med korte diskusjoner? Jo større prosjektene blir, jo mindre 
oversiktlige, jo mindre tilgjengelige og jo mindre lesbare for klinikerne.  
Sikre krav til arbeidslokaler også for AMK og legevaktssentraler.  

 Kap 5 punktliste side 63 pkt 5 «...styrke det faglige samarbeidet mellom pre- og 
intrahospitale fagmiljøer..»: 
Enig, men dette forutsetter at intrahospitale fagmiljøer settes i stand til å kommunisere 
effektivt med prehospitale fagmiljøer, noe de også selv må ansvarliggjøres og skape tid til å 
følge opp. Dette er spesielt en utfordring i små sykehus med få personer å dele oppgavene 
på.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Jon Mathisen 
Klinikksjef 
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Innspill fra Operasjon- og intensivklinikken (OpIn), UNN 
 
Operasjon- og intensivklinikken (OpIn), UNN, er positiv til Helse Nords Strategi for prehospitale 
tjenester 2022 – 2025. Både prehospitale og intrahospitale tjenester danner den akuttmedisinske 
kjeden, og de sykeste og hardest skadde havner i akuttmottak, på operasjonsstuer eller på intensiv i 
vår klinikk. Våre ansatte bidrar både prehospitalt og intrahospitalt. Vi har anestesileger, 
anestesisykepleiere og intensivsykepleiere som deltar i pasienttransport på helikoptre, ambulansefly 
og bilambulanser, og som bidrar når pasienten ankommer sykehus. Akuttmedisinsk virksomhet er 
derfor en viktig del av OpIns virksomhet, og OpIn har en viktig rolle i utdanning av personell for 
prehospitale tjenester. 

I vårt høringssvar begrenser vi oss til de deler av strategien som er relevant for OpIn.  

Vi har notert oss av vedlegg «Strategi for prehospitale tjenester» avgrenser denne utredningen til 
ikke å omfatte «plan for rekruttering og dimensjonering av utdanningskapasitet» (side 5). Høringen 
har likevel et delkapittel om «Rekruttering, opplæring og kompetanse». Her nevnes at økt antall 
helikoptre «binder opp betydelige anestesilegeressurser, som også gir utfordringer med bemanning i 
sykehusene» (punkt 4.8.1). Under «Identifiserte utfordringer» (punkt 4.8.2) er imidlertid ikke 
rekruttering av anestesileger, anestesisykepleiere eller intensivsykepleiere nevnt. Dette er 
personellgrupper som er kritisk for håndtering av akutt syke både prehospitalt og intrahospitalt. Vår 
erfaring er at slikt personell i hovedsak må utdannes i landsdelen. Framskriving av personellbehov 
viser at vi kan forvente oss betydelige problemer i landsdelen dersom det ikke gjøres tiltak for å 
bedre utdanningskapasiteten.  

Opin foreslår derfor at strategien under identifiserte utfordringer (punkt 4.8.2) også nevner at 
utdanningskapasiteten for anestesileger, anestesisykepleiere og intensivsykepleiere er for lav for å 
dekke landsdelens samlede behov pre- og intrahospitalt.  

Vennlig hilsen 
 
Snorre Sollied 
Fung. klinikksjef 
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Innspill fra driftsledere UNN Harstad og UNN Narvik 
 
Det vises til Helse Nords åpne høring på strategi for prehospitale tjenester 2022–2025. 
 
Driftslederne for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Harstad og UNN Narvik ser at 
strategien er ambisiøs og i stor grad redegjør for hvilke overordnede rammer og føringer 
som legges til grunn for utviklingen av Helse Nords prehospitale tjenester i perioden 2022–
2025.  
 
Flere av områdene som spesifikt tas opp i strategien blir kommentert fra UNN via 
høringsuttalelsen til Akuttmedisinsk klinikk og driftslederne støtter denne uttalelsen.  
 
Driftslederne ønsker med dette å gi en konkret tilbakemelding på strategiens kapittel som 
omhandler prioritering og fordeling av luftambulanseressursene i Helse Nord. Vi forstår at 
det er fastsatt i mandatet at utredningen av strategi for prehospitale tjenester også skal gi 
tilrådning om endelig plassering av ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland. Det 
fremkommer videre av mandatet at denne tilrådningen skal legges fram som egen sak for 
styret i Helse Nord RHF, samtidig med strategien.  
Driftslederne ønsker å påpeke at strategien, slik det fremkommer i invitasjonen i den åpne 
høringen, ikke fremlegges en saksutredning med tilrådning om endelig plassering av 
ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland.  
 
Endelig plassering av ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogland er en sak som engasjerer 
befolkningen i Midtre Hålogaland, både politisk og faglig. Driftslederne forutsetter derfor at 
Helse Nord ved strategiprosjektets ledelse vil legge frem en begrunnet tilrådning om endelig 
plassering av ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogland for høring slik at befolkningen og 
helseforetakene kan behandle tilrådningen på en god måte før saken legges frem for styret i 
Helse Nord.  
 
Driftslederne ser at det i strategiens kapittel 4.1.2 Bil-, båt og luftambulansetjenester synes å 
mangle et kart som viser lokalisering av ambulansehelikopter i området Tjeldsundet sør for 
Tjeldsund bru og nord for Fjelldal (aksen Lødingen, Evenes og Skånland). Dette området er 
pekt på som mest egnet, både i Helse Nords utredning i 2012 og 2019. Begge utredningene 
påpeker at en plassering her vil gjøre det mulig å nå den største delen av befolkningen, 
inkludert den største delen av befolkningen i Lofoten, ved å unngå kryssing av fjellkjeden i 
dårlig vær. Det er vektlagt at denne plasseringen vil gi størst sikkerhet for mannskapet, minst 
avbrudd i beredskap, best gjennomføringsevne og størst medisinsk effekt for de som bor i 
regionen.  
Driftslederne mener således at det burde vært anmerket i strategien at den kun viser dagens 
midlertidige plassering på Stagnesbasen. Dette kunne vært presisert ved å vise alternativ 
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plassering av ambulansehelikopterbase i området Tjeldsundet sør for Tjeldsund bru og nord 
for Fjelldal.   
 
Med vennlig hilsen 
 
Gina M Johansen      Vibeke Haukland 
driftsleder UNN Harstad    driftsleder UNN Narvik 
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