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Innspill til strategi for prehospitale tjenester Helse Nord 
 
 

 

Fagforbundet takker for muligheten til å komme med innspill til denne høringen. 

Fagforbundet er en organisasjon med nesten 400 000 medlemmer og har medlemmer 
i både privat og offentlig sektor, herunder Helseforetak. 

 

Vi kan langt på vei stille oss bak denne høringen, og de utfordringer som her er 
synliggjort. Vi ser at det er/kan være forbedringer og potensiale for utvikling i 
prehospital tjeneste. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i forskrift om 
krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk 
nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) og forutsetter at Helse Nords strategi 
også tar høyde for dette. Høringsfristen for denne er satt til 1.mars 22. 

I Helse Nords arbeid med delstrategi for personell, utdanning og kompetanse (PUK) 
kan det også komme forslag til endringer som må implementeres i denne strategien. 
Fagforbundet vil be Helse Nord og foretakene i enda større grad enn før sette inn økt 
innsats på oppgavdeing og rett person på rett plass. Slik at vi kan sikre at vi bruker all 
tilgjengelig personell på best mulig måte. 

Vi forutsetter at forslag til endringer som vil få konsekvenser for den ansatte mm 
gjennomgår de nødvendige drøftinger etter lov og avtaleverk med tillitsvalgte og 
vernetjenesten på alle aktuelle nivå.  

 

 

 
2. Nasjonale mål og rammer 
 

Fagforbundet erfarer at det er mange store geografiske legevaktområder som medfører 

at lege ikke har muligheter for å rykke ut slik det er beskrevet i loven, dette på grunn av 

for store avstander.  Dette medfører at det er kommuner som i praksis er uten lege i 

store deler av døgnet, noen som medfører økt belastning på den prehospitale tjenesten. 
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Vi vil vise til Akuttmedisin forskrift § 6.Kommunens ansvar for kommunal 

legevaktordning 

Kommunen skal tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig 

hjelp, og må sørge for at minst en lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. 

Legevaktordningen skal blant annet yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, 

blant annet rykke ut umiddelbart når det er nødvendig. 

 
 
 
Det vises i høringen til «at regelverket for båtambulansen gjennomgås i lys av 
akuttutvalgets utredning» 
Vi vil her vise til de innspill tillitsvalgte som er med i den all regionale arbeidsgruppen 
har spilt inn. (Arbeidet er enda pågående) 
 

«Merknad fra arbeidstakernes medlemmer i arbeidsgruppen  

Vi mener at mandatet ber om å beskrive utfordringer, bemanning og kompetanse. Vi 
har innhentet informasjon fra ansatte i båtambulansetjenesten og de som jobber der 
er rimelig klare på sine utfordringer og det synes vi er viktig å få frem til arbeidsgruppa 
og at det blir med i en eller annen form i rapporten. 
I forhold til revisjon av akuttmedisinforskriften ønsker de vi har hatt dialog med dette 
forslaget inn i rapporten. 
 
Innspill til neste revisjon av Akuttmedisinforskriften 

 Minimumskravet i forskriftene er ikke dekkende.  

 Bil og båt ambulanse som yter ambulansetjenester skal være bemannet med minst 

to personer, hvorav minst én skal ha autorisasjon som ambulansearbeider. Der det 

er bare én ambulansearbeider, må den andre personen ha autorisasjon eller lisens 

som helsepersonell og nødvendig ambulansefaglig kompetanse. På bilambulanse 

skal begge personene ha førerkort for kjøretøyklassen og kompetansebevis for 

førere av utrykningskjøretøy.  

 Det anbefales å styrke / sette i system opplæring av maritimt personell som støtte 

til ambulansepersonell. Maritimt personell med godkjent opplæring kan godkjennes 

som støtte til ambulansepersonell på ambulansebåt.  

 Det anbefales en konkretisering om at båtambulanse skal ha en maritim besetning 

på to personer.  

 Ambulansepersonell som arbeider kun på båtambulanse skal ha godkjent 

opplæring for å kunne bistå pasient ved ev havari.» 

 
 
 
«I Hurdalsplattformen varsler regjeringen forberedelse av statlig overtakelse av 
luftambulansen og utredning av modeller for samarbeid med ideelle, for å avskaffe 
anbud i tjenesten.» 
Dette er en ønsket utvikling som Fagforbundet støtter. 
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Fagforbundet mener det vil være positivt å anskaffe flere Syketransportbiler (hvite 
biler) Denne tjenesten vil frigi tid til prehospital tjeneste ved å ivareta oppdrag som 
ikke er medisinsk behandlings avhengig. Akuttberedskapen vil derfor styrkes og man 
unngår samtidskonflikter på grunn av «grønne» turer. Erfaringer er allerede gjort i 
områder hvor syketransportbiler er i drift. 
Syketransportbilene må eies og driftes av foretakene selv, slik UNN Tromsø og 
Finnmarkssykehuset gjør i dag. Personell som skal bemanne syketransportbilene må 
ha kompetanse innen helsefag, for eksempel fra prehospital tjeneste, portørfaget eller 
annen relevant erfaring/utdanning. 
 
 
 
 
 
4.4 Transporttilbudet til psykisk syke og ruspasienter 
 
Helse Nord har ikke egne dedikerte transportmuligheter for pasienter med psykisk 
sykdom og ruslidelser, slik som for eksempel i Helse Bergen hvor de har egen 
«psykiatriambulanse». Dagens ordning i Helse Nord medfører at det brukes store 
ressurser på slike oppdrag, både fra leger/legevakt, AMK, ambulanser, ambulansefly 
og politi. For å ivareta pasienter med psykisk sykdom og ruslidelser vil Fagforbundet 
foreslå at det i de største byene/områder med tettest befolkning etableres egne 
ambulansebiler tilpasset denne pasientgruppen. Bilene bør være bemannet med to 
psykiatriske sykepleiere og en ambulansearbeider som har 
videreutdanning/kompetanse i psykisk helsevern og rusbehandling. Dette vil gi en 
bedre trygghet og forståelse for pasientens behov og helsetilstand, og pasienten vil få 
ett tilbud om transport til behandling som er preget av respekt, likeverd og faglighet. 
Fagforbundet har tro på at en slik kan redusere bruken av tvang. Også innleie av politi 
bør reduseres, fordi det i mange tilfeller kan virke stigmatiserende.  
Det bør også bør opprettes egne team som kan rykke ut for henting sammen med 
Luftambulansetjenesten.  
(Slik kuvøseteam fra Tromsø og Bodø rykker ut for å hente premature/syke babyer.) 
 
Opplæring av øvrig sivil og medisinsk følgepersonell må gjøres likt i alle helseforetak. 
 
 
 
4.5 Samhandling med kommunehelsetjenesten 
 
Fagforbundet vil minne om at det er nyttig å ha tillitsvalgte med i samarbeidet i 
helsefelleskap.  
 
4.8 Rekruttering, opplæring og kompetanse 
 
En forutsetning for rekruttering er at man tar imot ett tilstrekkelig antall lærlinger, samt 
at veiledere får tid og kompetanse til å veilede.  
 
I ett senere kapittel «Vi forbedrer gjennom samarbeid» er Røros prosjektet nevnt. I 
dette samarbeidet kan prehospitalt personell bistå i helsefremmende arbeid i 
kommunen. En forutsetning er at dette vil bidra til å beholde og rekruttere personell i 
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tjenesten. Vi kan i enkelte tilfeller se at prehospitalt personell kan bistå i 
helsefremmende arbeid, men vil allikevel advare mot at helsepersonell blir brukt til 
oppgaver som andre er mer kvalifisert til å ta seg av. (Eksempelvis 
vaktmestertjenester ol) enda viktigere, og hovedgrunnen til at vi ikke er udelt positiv til 
ett slikt samarbeid er at slikt arbeid ikke må føre til at prehospitalt personell ikke kan 
rykke ut, eller risikerer uforsvarlig arbeidstid fordi tiden er «brukt opp» på annet arbeid. 
Fagforbundets prehospitale faggruppe støtter opp om denne problemstillingen. 
Vi ber derfor HN om å først og fremst se på løsninger der det er muligheter for 
rotasjonsordninger mellom små og stor stasjoner for å beholde og opparbeide seg 
mer kompetanse. Vaktordningen må også være på stasjon og ikke i hjemmevakt. 
 
For øvrig kan Fagforbundet kjenne seg igjen i de identifiserte utfordringer i pkt 4.8.2 
 
 

 
 
 
 
Med hilsen 
Koordineringsleddet Helse Nord 
 
 
Line Tollefsen Knut Ivar Egset 
(sign) (sign) 
Leder koordinerigsleddet Helse Nord rådgiver 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Fagforbundet og har derfor ingen signatur. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


