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Oppsummering 

• Av hensyn til kvalitetsarbeidet er det nødvendig at prehospital EPJ også implementeres i Helse 

Nord. 

• Et felles prosedyreverk i ambulansetjenesten bidrar til et likeverdig prehospital tilbud for hele 

befolkningen. 

• Fagutdanning som ambulansearbeider sikrer ikke tilstrekkelig kvalitet i framtiden uten en 

betydelig innsats innen videreutdanning og trening. For å øke andelen paramedisinere med 

bachelor, bør det etableres overgangsordninger med tilrettelagt videreutdanning basert på annen 

helsefaglig bakgrunn. 

• HSYK har planer om å etablere et prehospitalt kompetanse- og treningssenter sentralt på 

Helgeland. 

• Dagens finansieringsordning (basisbevilgning) for prehospitale tjenester er problematisk 
fordi økte kostnader, blant annet grunnet en negativ utvikling i legevaktstjenesten, ikke 
kompenseres. Det bør utarbeides en egen finansieringsmodell for prehospitale tjenester 
som sees i sammenheng med tilbudet i kommunehelsetjenesten. 

• HSYK vil med støtte i strategien søke å utvikle mobil integrert helsetjeneste (Røros-
modellen) i samarbeid med aktuelle kommuner. 

• Samarbeidet mellom helseforetak og kommunene bør forankres i felles akuttmedisinske 
planer. HSYK vil understreke betydningen av gode førstehjelpskunnskaper i befolkningen 
og samarbeid med akutthjelpere, frivillige organisasjoner og andre nødetater 

• HSYK ser fram til at det utvikles en veileder som sikrer psykisk syke pasienter prioritet for 
flytransport. Det er ønskelig at det etableres ledsagerordninger basert på psykiatrisk 
kompetanse, noe som vil redusere behovet for politifølge. 

• AMK-sentralen er «navet i samhandlingen i den akuttmedisinske kjeden». Samlokalisering 
med LV-sentral gir en ekstra dimensjon i samhandlingen med kommunehelsetjenesten. 

• Det er viktig med god framdrift i utviklingen av neste generasjons nødnett, og at dette 
kommer parallelt med ny IKT-struktur i AMK. Samtidig må det sikres god forankring i de 
kliniske miljøene i og utenfor sykehus. 
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• En luftambulansetjeneste med god beredskap og tilstrekkelig kapasitet er svært viktig for vårt 

område. 

• Kompetansekrav og planverk innen samfunnssikkerhet og beredskap må være mest mulig 

konkret. 

• Helse Nord bør sette klare klimamål for ambulansetjenesten. 

• Innovasjon og forskning bør ha en stor plass i en framtidig strategi for prehospitale tjenester. 

 

 

Innledning 

Helgelandssykehuset HF (HSYK) er tilfreds med at det er utviklet en regional strategi for 

prehospitale tjenester. Foreliggende strategidokument har en god sammenheng med Helse Nords 

overordnede strategi for perioden 2021 – 2024. Satsingsområdene som foreslås er også i samsvar 

med den strategiplanen som Prehospital klinikk i HSYK utviklet i 2021. 

 

Prehospitale tjenester har utviklet seg sterkt de siste tiårene og står overfor nye store utfordringer i 

årene som kommer. Strategidokumentet gir en god oversikt over dagens status og legger en god 

ramme for det videre arbeidet. HSYK ønsker å utdype noen forhold som anses særlig viktige.   

 

Kvalitetsutfordringer 

Helsetjenestens krav til kvalitetsarbeid, gjelder naturligvis også de prehospitale tjenestene1. HSYK 

vil i det etterfølgende peke på enkelte forhold som utfordrer kvaliteten i akuttmedisinsk arbeid i det 

prehospitale rom. Det gjelder særlig samhandlingen med legevaktstjenesten. Nye former for 

samarbeid med kommunal helsetjeneste åpner imidlertid for nye muligheter. En meget alvorlig 

begrensning for kvalitetsarbeidet er den mangelfulle dokumentasjonen av arbeidet og muligheten til 

å ta ut styringsinformasjon samt drive forskning. HSYK mener det er på høy tid at prehospital EPJ 

også implementeres i Helse Nord. De øvrige helseregionene ligger langt foran oss på dette området. 

 

Standardisering av prosedyreverk 

HSYK støtter at de prehospitale tjenestene i Helse Nord utvikler felles prosedyreverk og 

kompetanseplaner. HSYK har allerede et slikt samarbeid med samtlige helseforetak i Helse Midt-

Norge, Finnmarkssykehuset og Sykehuset Østfold (FRAM) og ser fram til at Nordlandssykehuset og 

UNN inngår i samarbeidet. Et slikt samarbeid sikrer et likeverdig prehospital tilbud for hele 

befolkningen. Samtidig er det viktig at helseforetak og kommunehelsetjenesten utvikler omforente 

prosedyrer, særlig for situasjoner som er tidskritiske, og trener sammen rundt disse. Konseptet 

«Trygg akuttmedisin», utviklet i UNNs område, er velegnet, men ressurskrevende for helseforetaket 

å gjennomføre. På Helgeland savnes faglige samarbeidsfora med kommunehelsetjenesten, siden 

helsefellesskap ennå ikke er etablert. Det er ønskelig at det regionale nivået er pådriver for arbeidet 

med innføring av «Trygg akuttmedisin», og en overgangsordning med finansiell støtte til felles 

øvinger ville være til stor hjelp i gjennomføringen av den første utrullingen. 

 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
1 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-

1250?q=Forskrift%20om%20ledelse%20og%20kvalitetsforbedring 
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Sviktende lokale akuttmedisinske team og konsekvenser for ambulansetjenesten 

Innledningsvis i strategidokumentet slås det fast at «bil- og båtambulansetjenesten, sammen med den 

kommunale legevaktstjenesten er ryggraden i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus». Dette 

har vært en etablert «sannhet» de siste 20-30 årene. Dessverre ser vi klare tegn på at den kommunale 

legevaktstjenesten begynner å svikte i flere kommuner. Økende antall kommuner slår sammen 

legevaktdistriktene, noe som fører til at legevaktslegen på grunn av avstandene ofte ikke rykker ut. 

De siste 20 årene har antall sykebesøk utført på legevakt på landsbasis falt fra ca.  357 000 til ca. 

76 000 pr. år2. I tillegg opplever vi at distriktskommuner på Helgeland i perioder ikke klarer å dekke 

legevaktfunksjonen. Vår AMK-sentral får da beskjed om at legevakten dekkes fra en annen 

kommune. Denne utviklingen har store konsekvenser for våre prehospitale tjenester, både faglig og 

økonomisk. 

 

Kompetanse og fagutvikling 
Når ambulansepersonell blir stående alene i akuttmedisinske situasjoner øker behovet for deres 

kompetanse. Legemiddelhåndtering og -behandling har de siste årene utviklet seg til et avansert nivå 

i ambulansetjenesten. Dette medfører større krav til tilrettelagt og relevant opplæring. Formalkravet 

til autorisert ambulansearbeider er i dag fagbrev etter gjennomgått 4 års fagutdanning, bygget på 10-

årig grunnskole. Dette utdanningsnivået er på sikt ikke tilstrekkelig for å kunne tilby forsvarlig 

helsehjelp prehospitalt i situasjoner uten lege tilstede. Distriktstasjoner med svært lite 

pasientgrunnlag og derfor lite mengdetrening er særlig sårbare. Det vil ta mange år før et tilstrekkelig 

antall paramedisinere på bachelor-nivå er i tjeneste. Helseforetakene må derfor selv sørge for 

omfattende videreutdanning og trening samt bruke store ressurser på kvalitetssikring. Helse Nord bør 

engasjere seg overfor sentrale myndigheter og aktuelle læresteder for å etablere tilrettelagte 

utdanningsløp for ambulanse- og annet helsepersonell, slik at disse kvalifiseres som paramedisinere 

uten å måtte starte utdanningen på nytt. HSYK har planer om å etablere et prehospitalt kompetanse- 

og treningssenter sentralt på Helgeland. 

 

Finansiering 
Dagens finansieringsordning (basisbevilgning) for prehospitale tjenester er problematisk fordi 
økte kostnader, blant annet grunnet en negativ utvikling i kommunal legevaktstjeneste, ikke 
kompenseres. Det samme fenomenet gir også høyere kostnader for Pasientreiser. Forholdet er 
nevnt, men ikke tilstrekkelig belyst i strategiutkastet. Det bør utarbeides en egen 
finansieringsmodell for prehospitale tjenester som sees i sammenheng med tilbudet i 
kommunehelsetjenesten. 
 
Beredskap og samarbeid i distriktskommunene 
Som nevnt over, har flere distriktsambulanser et svært lavt pasientgrunnlag, noe som 
innebærer faglige utfordringer. I tillegg opplever vi rekrutteringsutfordringer ved disse 
stasjonene. Likevel er det, som strategien beskriver, behov for en desentralisert beredskap i 
vår region. HSYK er svært tilfreds med at strategien åpner opp for at vi i samarbeid med 
kommunene skal utvikle «alternative beredskapsformer». En god akuttmedisinsk beredskap 
forutsetter ikke nødvendigvis plassering av en tradisjonell ambulanse i kommunen. Det vises 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 
2 www.norceresearch.no 
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til erfaringene med prosjektet «mobil integrert helsetjeneste», som blant annet er prøvet ut i 
Røros kommune. I motsetning til en ambulanse, som nødvendigvis regelmessig må forlate 
kommunen for å transportere pasienter, vil en godt utstyrt akutt-bil alltid forbli i kommunen. 
Ved siden av å sikre akuttmedisinsk beredskap, vil ambulansearbeideren/paramedisineren 
delta i tradisjonelt kommunalt helsearbeid og være primærlegenes «forlengede arm». Det vises 
til den kvalitative evalueringen av Rørosprosjektet, utført av NTNU Samfunnsforskning3. HSYK 
vil med støtte i strategien søke å utvikle mobil integrert helsetjeneste i samarbeid med aktuelle 
kommuner. Samarbeidet mellom helseforetak og kommunene bør forankres i felles 
akuttmedisinske planer. Tjenesteavtale nr. 11 har vist seg å være for lite konkret. Forøvrig vil 
vi understreke betydningen av gode førstehjelpskunnskaper i befolkningen og samarbeid med 
akutthjelpere, frivillige organisasjoner og andre nødetater. 
 
Samarbeid internt i spesialisthelsetjenesten 
Ambulansetjenesten fungerer i økende grad som sykehusets forlengede arm. Et nært faglig 
samarbeid er derfor nødvendig. Trådløs overføring av EKG fra ambulanse til sykehus med 
umiddelbar tolkning og beslutning om trombolysebehandling ved STEMI er et klassisk 
eksempel på god samhandling. HSYK sikrer nå mulighet for transfusjon av kriseblod i 
luftambulansen gjennom et samarbeid mellom blodbanken og ambulansehelikopteret i 
Brønnøysund. Det er naturlig å tenke seg en videre utvikling av pasientnære analyser (PNA) i 
ambulansetjenesten i samarbeid med sykehuslaboratoriet. Avansert legemiddelhåndtering 
krever et nært samarbeid med og oppfølging fra sykehusfarmasøytene. Ambulansenes 
medisintekniske utstyr bør vedlikeholdes av sykehusets medisintekniske avdeling. AMK-lege-
funksjonen er sentral i samhandling mellom ambulansetjeneste og sykehus. HSYK er tilfreds 
med at strategien innebærer en styrking av denne funksjonen. 
 
Transport av psykisk syke 
Som omtalt i strategidokumentet, har HSYK det siste året iverksatt tiltak for å redusere 
ventetid på transport når pasienter er meldt til psyk.avd. i NLSH Bodø. Få å nå målet om 
transport innen to timer, har det vært nødvendig å benytte bilambulanse i stor grad. Dette har 
medført økte kostnader, både i form av overtid i ambulansetjenesten, men også mer innleie av 
politiledsagere. HSYK ser fram til at det utvikles en veileder som sikrer disse pasientene 
prioritet for flytransport. Det er sterkt ønskelig at det etableres ledsagerordninger basert på 
psykiatrisk kompetanse, noe som vil redusere behovet for politifølge. 
 
Nødmeldetjenesten 
I Helse Nord har hvert helseforetak sin AMK-sentral. Dette prinsippet er i tråd med tidligere 
styrevedtak i Helse Nord4. Strategiarbeidet har vist at AMK-sentralen er «navet i 
samhandlingen i den akuttmedisinske kjeden». Dette er en god beskrivelse, som støttes. 
Samtidig er det viktig for regionen at R-AMK-sentralen i Tromsø fungerer godt. Denne 
sentralen bør ha en dedikert AMK-lege umiddelbart tilgjengelig til enhver tid.  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
3 https://samforsk.brage.unit.no/samforsk-xmlui/handle/11250/2720612 
4 Helse Nord. Styresak 48-2014 
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HSYK har også legevaktsentral for 12 kommuner på Helgeland, en tjeneste som er 
samlokalisert med AMK. Våre erfaringer er at dette gir en ekstra dimensjon i samhandlingen 
med kommunene, og slik samlokalisering anbefales i framtiden. 
 
E-helse 
Økte fysiske avstander mellom aktørene i den akuttmedisinske kjede kan i stor grad 
kompenseres gjennom utvikling og etablering av digital kommunikasjon i form av bilde og 
video. Vår AMK- og legevaktsentral har tatt i bruk en enkel form for videokommunikasjon 
basert på smarttelefon. Det bør tilrettelegges for avstandskonsultasjon i form av helserom, et 
konsept som også kan utnyttes i akuttkjeden. Det er viktig med god framdrift i utviklingen av 
neste generasjons nødnett, og at dette kommer parallelt med ny IKT-struktur i AMK. 
 
Luftambulansetjenesten 
Strategien gir ingen nye føringer knyttet til luftambulansetjenesten. HSYK vil understreke at en 

luftambulansetjeneste med god beredskap og tilstrekkelig kapasitet er svært viktig for vårt område. 

På grunn av lange avstander er vi avhengig av luftambulansetransport for å bringe pasienter til 

regionsykehus, herunder traumesenter. Flest mulig høyspesialiserte tilbud ved Nordlandssykehuset 

Bodø, herunder døgnberedskap ved PCI-senteret og trombektomitilbud ved hjerneinfarkt, vil 

redusere behovet for lange flyoppdrag. Dette må sees i sammenheng med hva som er fornuftig 

fordeling av høyspesialiserte funksjoner og hvordan lokalsykehusene kan være med å selektere de 

riktige pasientene for slik transport.  Luftambulanseberedskap i vårt lokalområde vil også ha økende 

betydning på grunn av den fremtidige sykehusstrukturen på Helgeland. Ny struktur innebærer at flere 

mennesker får lengre vei til sitt nærmeste lokalsykehus og dermed blir avhengig av rask og trygg 

transport som kan bety økt bruk av luftambulanse. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
De siste årenes erfaringer har vist at Norge ikke forskånes for hverken store ulykker, terror/PLIVO-

hendelser eller alvorlig smitteutbrudd. Våren 2020 var landet dårlig forberedt til tross for at pandemi 

hadde stått øverst på lista i DSBs nasjonale ROS-analyser gjennom flere år. Det er derfor viktig å 

være helt konkret med tanke på hva det innebærer å «sikre kompetanse innen smittevern, CBRNe- og 

PLIVO-hendelser». Teknisk/fysisk beredskap må også prioriteres i form at regionale og lokale 

beredskapslagre. Sykehusene må ha planer og utstyr for sanering av personer som er forurenset etter 

CBRNe- hendelser.  

 

Klimautfordringene 
Klima har ikke vært et tema i strategiarbeidet. Hovedmålet til de regionale helseforetakene er å 

redusere CO2-utslippet med 40 prosent innen 20305. Bilambulansetjenesten med sine 5 millioner 

kjørte kilometer hvert år i Helse Nord utgjør en betydelig miljøbelastning. Enda mer belastende er 

båtambulansene. Bare i Helgelandssykehuset brukte våre båtambulanser 648 000 liter diesel i 2021. 

Utviklingen av utslippsfrie ambulanser har kommet svært kort på verdensbasis, men i London kjører 

det en hydrogendrevet ambulanse og i Birmingham en el-ambulanse. UK er et foregangsland på 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 
5 https://helse-nord.no/nyheter/sykehus-norge-har-vedtatt-felles-miljomal 
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området, og NHS har som målsetning å ha bare utslippsfrie ambulanser innen 20326. Helse Nord bør 

sette klare klimamål for ambulansetjenesten. 

 

Innovasjon og forskning 
Innovasjon bør ha en stor plass i en framtidig strategi for prehospitale tjenester. HSYK står foran en 

nyanskaffelse av båtambulansetjenester fra 2025. For å utvikle et alternativ med utslippsfrie 

båtambulanser, vurderer vi sammen med Sykehusinnkjøp HF en innovativ anskaffelse som alternativ 

til en tradisjonell anbudskonkurranse. Det bør være rom for å legge til rette for kreative og innovative 

prosesser også knyttet til mange av de andre temaene nevnt over, som avstandskonsultasjon, 

helserom, helsefelleskap, teknologi og IKT, nye tjenestemodeller og diagnostikk. Kunstig intelligens 

vil spille en økende rolle. Det kan argumenteres for at f.eks. følgende problemstillinger nevnt i 

strategien fordrer en innovativ tilnærmelse: (1) Få kvalitetsprosedyrer er laget med kommunene. 

Hvordan kan det lages effektive og innovative prosedyrer? (2) Det mangler verktøy for e-info og 

kommunikasjon. (3) Det mangler hjelpemidler for ikke-verbalt kommuniserende pasienter. (4) 

Hvordan planlegges innovative og effektive preshospitale tjenester for eldrebølgen? (5). Bør man 

forske og utvikle/innovere nye kvalitetsindikatorer og nye prosedyrer? (6) Bør det være innovative 

opplæringsprosesser mot publikum? 

 

Det drives for lite forskning i det prehospitale rom7. Fagmiljøene bør få tid til å forske og innovere, 

herunder skrive forsknings- og innovasjonssøknader. 
 

Henvisning til lover og forskrifter 
Legemiddelhåndteringsforskriften med tilhørende rundskriv bør inkluderes i oversikt over lover, 

forskrifter mv. som legger føringer for organisering og utvikling av de prehospitale tjenestene. 

 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
Hulda Gunnlaugsdottir 
Administrerende direktør 
 
 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor 
ikke signatur 
 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 
6 https://www.england.nhs.uk/blog/zero-emission-ambulances-show-the-nhs-is-in-the-driving-seat-in-the-race-to-net-

zero/ 
7 NOU 2015:17 kap. 7.9 

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/legemiddelhandteringsforskriften-med-kommentarer/Legemiddelh%C3%A5ndteringsforskriften%20med%20kommentarer%20(rev)%20%E2%80%93%20Rundskriv.pdf/_/attachment/inline/506142af-6a2f-407f-8f3d-b87d3adc3cd5:81191d21a0a9e3131cb80deff61f723499f3f65c/Legemiddelh%C3%A5ndteringsforskriften%20med%20kommentarer%20(rev)%20%E2%80%93%20Rundskriv.pdf

