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indre helgeland regionråd              
                                  

 
    

   Nesna     Rana      Hemnes   Lurøy     Hattfjelldal 
  
IHR-Møte 18. februar 2022 
 
R- 10/22 Høring Strategi for prehospitale tjenester Helse Nord 2022-2025 
 
Vedtak: 
  

1.  IHR mener at strategien for prehospitale tjenester er godt utredet og følger opp 
utfordringene som Helsetilsynet har tatt opp i sitt tilsyn med 
ambulanseflytjenesten. Forslagene til tiltak, sammen med statlig overtakelse av 
luftambulansen, vil styrke den framtidige akuttberedskapen i Nord-Norge. 

2. Det har skjedd en rivende medisinsk og teknologisk utvikling der både 
diagnostisering og behandling kan starte når ambulansen kommer frem til 
pasienten. IHR ber om at Helse Nord RHF setter som krav at alle ambulanser i 
distrikter med lang vei til sykehus har utstyr og personell med kompetanse til å 
starte diagnostisering og behandling. Det er også viktig å ha tilstrekkelig 
ambulansekapasitet i tettstedene og samtidig videreføre et desentralisert 
ambulansetilbud for å kunne holde responstiden I grisgrendte strøk.  

3. Personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer som trenger akutt 
behandling må sikres kort vente- og reisetid. Denne pasientgruppen trenger 
spesiell omsorg av kompetente hjelpere som kjenner de og deres behov.  Å 
korte ned ventetiden på transport for denne pasientgruppen bør ha 
hovedprioritet. Utfordringer med transport fritar hverken kommunene eller 
helseforetaket plikten til å yte forsvarlige helsetjenester. Det er nevnt som en 
utfordring at det mangler avtaler mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunene knyttet til hvilket nivå eller virksomhet som har ansvar for 
pasientene i påvente av transport, og å sikre at pasientene får et forsvarlig og 
omsorgsfullt tilbud mens de venter. Denne pasientgruppen har behov for trygge 
omgivelser med kompetent personell. Helse Nord bør ta initiativ til å finne ut 
hvilket handlingsrom som finnes for at pasienter kan tilbys lokal akuttpsykiatrisk 
førstehjelp i lokale DPS i påvente av transport. 

  

4. IHR viser til utredningen fra Menon Economics og ber helse nord ta deres 
befolkningsvekst tall med i sine vurderinger for dimensjoneringen av 
prehospitale tjenester for Helgeland. 

 
5.   IHR viser til Hurdalsplattformen at «Regjeringen vil sørge for landingsplasser for   

nye redningshelikoptre i NAWSARH-prosjektet ved sykehusene der det er 
behov.» Det må legges til rette for landingsplass nær sykehusene også med de 
nye redningshelikoptrene AW101. 
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6. IHR ber Helse Nord være en pådriver sammen med Kommunen med å få Telenor og 
andre teleaktører å få utbygd nødvendig kommunikasjonsløsninger i grisgrendte strøk 
som har dårlig eller manglende løsninger i dag, dette er etter IHRs mening avgjørende for 
å kunne gi et raskt og godt prehospital tilbud i disse områdene. 
 

 
Bakgrunn 
Helse Nord RHF har sendt ut Strategi for prehospitale tjenester 2022 – 2025 på høring med 
høringsfrist 7. mars 2022.  

Sammendrag. 

Befolkningsutvikling Helgeland 
«Ansvarsområdet til Helgelandssykehuset omfatter 18 kommuner og til sammen om lag      
77 500 innbyggere. Basert på framskrivningene til SSB vil antall innbyggere bli redusert med 
4 pst. de neste 20 årene, samtidig som antall innbyggere over 60 år vil øke med 28 pst.» 
IHR har fått med i strategidokumentet en henvisning til at Menon Economics har 
gjennomført flere prosjekter om Helgeland siste årene. Det er angitt to anslag for økning i 
sysselsetting og befolkningsvekst fram mot 2035. Det øvre anslaget legger til grunn en 
økning i sysselsetting på Helgeland som kan føre til en samlet befolkningsvekst på 23 630 
innbyggere. Det konservative anslaget angir en samlet befolkningsvekst på 3 800 
innbyggere.»   
 
 
Landingsplass for de nye helikoptrene. 
Det går fram av Hurdalsplattformen at «Regjeringen vil sørge for landingsplasser for nye  
redningshelikoptre i NAWSARH-prosjektet ved sykehusene der det er behov.» Basert på  
ny kunnskap om rotorvind fra AW101/Sar Queen etter at det nye redningshelikoptret  
har testflydd i noen områder av landet, blir det nå arbeidet med avbøtende tiltak for å  
sikre forsvarlige og trygge landingsplasser. 
 
I dag lander Sea King ved sykehuset Mo i Rana. Landingsplass for AW101 vil være  
Røssvoll lufthavn. Det arbeides med å tilrettelegge for landingsplass nærmere sykehuset. 
I Mosjøen lander Sea King på flyplass. Det vil også gjelde AW101. 
I Sandnessjøen lander Sea King ved sykehuset. Nødvendige tiltak for AW101  
vurderes i forbindelse med nytt sykehus. Flyplass benyttes inntil videre for AW101. 
  
Ambulansetilbud 
Strategidokumentet tar ikke stilling til Ambulanse plasseringer, men kommenterer 
utfordringen med dagens desentraliserte modell, noen av utfordringen som er identifisert 
er: 
    
- Det er en utfordring å rekruttere og beholde ambulansepersonell, særlig ved små  
ambulansestasjoner i distriktene. Få oppdrag, stor vaktbelastning og hjemmevakt  
ble trukket fram som hovedårsaker.  
- Det er en utfordring å skaffe nok vikarer som oppfyller kompetansekravene i  
akuttmedisinforskriften (som vil gjelde alle ambulansepersonell fra 1. mai 2022).  
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- Det foreligger ikke regionale føringer for kompetansesammensetning,  
lønnsutvikling og karriereveier i ambulansetjenesten. 
- Forskjellig utstyr i ambulansene og ulik opplæring lokalt, hindrer mer fleksibel  
bruk av personell på tvers av ambulansestasjoner. 
- Det er ikke tilstrekkelig systematikk for daglig debrief etter alvorlige hendelser  
og oppfølging etter vold- og trusselhendelser. 
 - Ambulanser stasjonert i utkantstrøk har få oppdrag og i sum lite pasientkontakt.  
Det er en utfordring å få tilstrekkelig kompenserende trening og øvelser som  
bidrar til å opprettholde kvaliteten i tjenesten. Dette gjelder spesielt for enkelte  
prosedyrer; for eksempel ved STEMI (akutt hjerteinfarkt) og smertelindring hos  
barn.  
- Det er behov for mer opplæring knyttet til håndtering av pasienter med  
sykdomsutløst utagerende atferd og ruspåvirkede pasienter 
 
Måloppnåelsen i Helse Nord 
Helse Nord har lav måloppnåelse på flere kvalitetsindikatorer som er relevante  
for det prehospitale området. Måloppnåelsen i Helse Nord er også lavere enn for  
landsgjennomsnittet på flere indikatorer. 
 
  
Noen eksempler fra rapporten: 
Nasjonalt hjerteinfarktregister har indikatoren «reperfusjonsbehandling innen anbefalt  
tid ved STEMI» som viser pasienter under 85 år som i løpet av kort tid ble behandlet med  
blodpropp-løsende medisin eller utblokking ved mistanke om tett hjerteåre. Ønsket  
målnivå er > 85 pst., andelen nasjonalt var i 2020 63 pst., mens andelen i Helse Nord var  
32 pst.  
Indikatoren «trombolyse innen anbefalt tid» viser andelen pasienter under 85 år som i  
løpet av kort tid ble behandlet med blodpropp-løsende medisin ved mistanke om tett  
hjerteåre. Ønsket målnivå er > 80 pst., andelen nasjonalt var i 2020 på 25 pst., mens i  
Helse Nord var andelen 16 pst.  
Nasjonalt hoftebruddregister har i indikatoren «operasjon innen 24 timer» der ønsket  
målnivå er >80 pst. Andelen nasjonalt var i 2020 på 56 pst., mens andelen i Helse Nord  
var 50 pst. 
 
  
  

Problemstilling 

Bil- og båtambulansetjenesten, sammen med den kommunale legevakttjenesten, er 
ryggraden i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus. Det har vært en vesentlig 
styrking av luftambulansetjenesten i Nord-Norge de senere årene. Helse Nord ønsker 
gjennom strategien å sikre at helheten i tilbudet blir ivaretatt ved at det er god nok 
kompetanse og kvalitet i alle leddene i de prehospitale tjenestene. 

Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022–2025 skal gi overordnede rammer og 
føringer for arbeidet med helseforetakenes utviklingsplaner. Helseforetakene skal i 
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samarbeid med kommunene i sitt opptaksområde gjennomgå de akuttmedisinske tjenestene 
utenfor sykehus. Strategien følger også opp flere funn i Helsetilsynets rapport «Tilsyn med 
ambulanseflytjenesten» (2021). 

Et viktig satsingsområde i strategien er mer standardisering mellom helseforetakene i 
regionen. Dette gjelder blant annet for prosedyrer, utstyr og fagutvikling. Ny teknologi og 
IKT-løsninger skal etter planen innføres i løpet av strategiperioden. Dette forventes å få stor 
betydning for kvalitet og utvikling av tjenestene og er et viktig virkemiddel for å få til mer 
standardisering. Helse Nord skal også arbeide systematisk med å få til bedre prioritering og 
fordeling av luftambulanseressursene – både mellom pasientgrupper og mellom geografiske 
områder i regionen. 

Bil-, båt og luftambulansetjenesten 
Helse Nord RHF vedtok i 2006 offentlig drift av bilambulansetjenesten, og at den skal ha en 
desentralisert struktur der geografi og bosetning i stor grad avgjør ressursbehovet. Det er til 
sammen 119 bilambulanser og 13 ambulansebåter i drift i Helse Nord. Minst 23 400 
innbyggere har ambulansebåt som eneste eller raskeste «bakke-ressurs» ved behov for 
øyeblikkelig hjelp, de fleste knyttet til Helgelandssykehuset. Helseforetakene har også avtale 
med Redningsselskapet om bruk av redningsskøyte ved behov. 

Luftambulansetjenesten er spesielt viktig for akuttberedskapen i Nord-Norge og har 
følgende fordeling i landsdelen: 

 Finnmarkssykehuset: Ambulansehelikopter og ambulansefly i Kirkenes, 
ambulansefly i Alta og redningshelikopter i Banak. 

 UNN: Ambulansehelikopter samt ambulansefly i Tromsø. I løpet av 2022 kommer 
det et nytt ambulanse-jetfly i Tromsø, og det er vedtatt å opprette 
redningshelikopterbase i Tromsø i 2022. I Harstad er det midlertidig lokalisert et 
ambulansehelikopter. 

 Nordlandssykehuset: Redningshelikopter og ambulansefly i Bodø. 

 Helgelandssykehuset: Ambulansehelikopter og ambulansefly i Brønnøysund. 

Dekningsgrad av ambulanseressurser 
Ambulansebil, -båt og helikopter er rangert i et hierarki i beregninger av dekningsgrad av 
ambulanseressurser. Det er lagt til grunn at bilambulanser alltid brukes når de kan, 
båtambulanser brukes der bilambulanse ikke er aktuell ressurs, og helikopter i de tilfellene 
der bil eller båt ikke kan nås innenfor responstidsberegningene som er lagt til grunn. For 
bilambulanse er måltallet at pasienten skal nås innen 25 minutter, med reaksjonstid på 5 
minutter og kjøretid på 20 minutter. For båt og helikopter skal pasienten nås innen 45 
minutter, med reaksjonstid på 15 minutter og kjøretid på 30 minutter. De teoretiske 
beregningene viser at alle innbyggere i Nordland kan nås med ett av transportmidlene 
innenfor måltallene. 

Indikatorer i ambulansetjenesten i 2020 
 Indikatoren «AMK – Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted»: I 

Helse Nord var ambulansen framme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 77,7 
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pst. av hendelsene i tettbygde strøk. I grisgrendte strøk var ambulansen framme i 
78,1 pst. av hendelsene innen 25 minutter i Helse Nord. Dette er landets beste 
resultat. 

 Indikatoren «Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende»: Andelen var 86,1 
pst. av tilfellene på nasjonalt nivå, mens den i Helse Nord var på 83,3 pst. 

 Indikatoren «Hjertestans – vellykket gjenopplivning etter hjertestans»: 30 pst. fikk 
tilbake egen hjerterytme målt på nasjonalt nivå, mens i Helse Nord var andelen 27 
pst. 

 Indikatoren «Andel behandlet med trombolyse»: Andelen nasjonalt var 21 pst., 
mens andelen i Helse Nord var 19 pst. 

 Indikatoren «reperfusjonsbehandling innen anbefalt tid ved STEMI (blodpropp-
løsende medisin eller utblokking)»: Andelen nasjonalt var 63 pst., mens andelen i 
Helse Nord var 32 pst. 

 Indikatoren «trombolyse innen anbefalt tid»: Andelen nasjonalt var 25 pst., mens i 
Helse Nord var andelen 16 pst. 

 Indikatoren «operasjon innen 24 timer ved hoftebrudd»: Andelen nasjonalt var 56 
pst., mens andelen i Helse Nord var 50 pst. 

Prioriterte tiltak i strategien 
Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022 – 2025 tar utgangspunkt i de samme 
fem innsatsområdene som er vektlagt i Strategi for Helse Nord RHF 2021 – 2024. Følgende 
tiltak er prioritert i perioden: 

Vi planlegger og styrer helhetlig og langsiktig 

For å ivareta kontinuerlig forbedring og bærekraftig utvikling legger vi de neste fire årene 
innsats i å: 

 arbeide systematisk med bedre prioritering og fordeling av 
luftambulanseressursene – både mellom pasientgrupper og mellom geografiske 
områder i regionen 

 utrede AMK-strukturen i Helse Nord, herunder realisere faglige og organisatoriske 
forbedringer, samt økonomiske gevinster knyttet til innføring av ny teknologi 

 forbedre kapasiteten i tilbringertjenesten til og fra flyplass/landingsplass for 
helikopter, basert på bilambulanser med fagpersonell fra sykehusene 

 differensiere og øke kapasiteten i bilambulansetjenesten gjennom felles regionale 
retningslinjer for- og økt bruk av syketransportbiler («hvite biler») 

 ta i bruk mulighetene i ny teknologi for forbedret tilgjengelighet og beredskap i 
bilambulansetjenesten 

 utvikle felles regionale prosedyrer og opplæringspakker for personell i 
bilambulansetjenesten og i samarbeid med kommunene 
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 utvikle strukturer for å ivareta regional fag- og systemutvikling, forskning, 
forvaltning og rapportering i Helse Nord, herunder lederforum og fagråd 

Vi stiller krav til kvalitet i pasientbehandling 

For å ivareta kontinuerlig forbedring og bærekraftig utvikling legger vi de neste fire årene 
innsats i å: 

 profesjonalisere og etablere en mer forutsigbar ledsagertjeneste ved transport 
med ambulansefly for pasienter til behandling i tvungent psykisk helsevern – i 
samarbeid med fagmiljøer i psykisk helsevern og politiet 

 utvikle og innføre opplæringsprogram for hele ambulansetjenesten for god 
ivaretakelse av pasienter med sykdomsutløst utagerende atferd 

 innføre og ta i bruk nye IKT-løsninger og P-EPJ i de prehospitale tjenestene og 
utnytte mulighetene i de teknologiske løsningene til å få felles styringsdata, felles 
systemer for avviksrapportering og oppfølging av tjenesten i hele regionen 

 følge opp og etterleve funn i riksrevisjons- og tilsynsrapporter som berører det 
prehospitale området med egne handlingsplaner i helseforetakene 

 implementere omforente behandlingsprosedyrer for aktuelle pasient- og 
diagnosegrupper i hele regionen, i samarbeid med kommunene 

 innføre felles regionalt prosedyreverk i ambulansetjenesten gjennom deltakelse i 
FRAM-samarbeidet og bidra til at leger i primærhelsetjenesten får tilgang til dette 
digitalt 

 vurdere etablering av én eller flere prehospitale opplærings- og treningssentre i 
regionen 

 tydeliggjøre og profesjonalisere rollen til AMK-legen 

 legge til rette for felles kompetanseplan for AMK-leger og AMK-operatører 

Vi forbedrer gjennom samarbeid 

For å ivareta kontinuerlig forbedring og bærekraftig utvikling legger vi de neste fire årene 
innsats i å: 

 sikre at kommunene blir involvert i arbeidet med helseforetakenes 
utviklingsplaner og at det gjennomføres felles ROS-analyser som grunnlag for 
revidering av samarbeidsavtalene 

 utrede og utvikle alternative modeller for tilpasset akuttmedisinsk beredskap i 
distriktene i samarbeid med kommunene 

 sikre involvering og forankring i relevante fagmiljøer både i kommuner og sykehus 
ved utvikling av felles prosedyrer og tjenestemodeller 

 legge til rette for digital deling av prosedyrer og verktøy og systemer for 
tilbakemelding og evaluering 
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 styrke det faglige samarbeidet mellom pre- og intrahospitale fagmiljøer i 
akuttmedisinske situasjoner 

 bidra i opplæring og trening av frivillige førstehjelpsgrupper (akutthjelpere) og 
kommunalt helsepersonell sammen med ambulansetjenesten i samarbeid med 
frivillige og ideelle organisasjoner 

 utnytte teknologiske nyvinninger innen video-kommunikasjon og annen 
elektronisk kommunikasjon for bedre samhandling mellom 
kommunehelsetjenesten, ambulansetjenesten, AMK- og LV-sentralene og 
akuttmottakene 

Vi legger til rette for attraktive arbeidsplasser 

For å ivareta kontinuerlig forbedring og bærekraftig utvikling legger vi de neste fire årene 
innsats i å: 

 initiere et arbeid som sikrer god medvirkning med tillitsvalgte og vernetjenesten, 
for å gjennomgå arbeidstidsordningene i ambulansetjenestene, med sikte på mer 
ensartede ordninger på tvers av helseforetakene 

 på sikt avvikle hjemmevaktordning i ambulansetjenesten der det er 
hensiktsmessig 

 sikre at krav til arbeidslokaler mv. i ambulansetjenesten blir ivaretatt 

 innføre bemanningsplanlegging som også omfatter ferieavvikling og fagutvikling 

 ha bevissthet om og tilrettelegge for at det fortsatt skal være personell med ulik 
utdanningsbakgrunn i ambulansetjenesten, der ambulansefagarbeidere fortsatt vil 
være grunnstammen 

 i samarbeid med aktuelle læresteder tilrettelegge for videreutdanning og 
kompetanseutvikling for alle ansatte i ambulansetjenesten og prehospitale 
tjenester for øvrig, samt sikre lærlinge- og studieplasser i tjenesten 

 tilrettelegge for seniortiltak gjennom mer differensierte arbeidsoppgaver, for 
eksempel ved flere syketransportbiler («hvite biler») i tjenesten 

 benytte systematikken i medarbeiderundersøkelsen for å utvikle godt og sikkert 
arbeidsmiljø, herunder systematisk de-brief samt oppfølging etter vold- og 
trusselhendelser 

Vi er forberedt 

For å ivareta kontinuerlig forbedring og bærekraftig utvikling legger vi de neste fire årene 
innsats i å: 

 følge opp læringspunkter etter evaluering av øvelser og hendelser, herunder 
covid-19-pandemien 

 følge opp arbeidet knyttet til operative beredskapsplaner med Forsvaret, 
herunder samhandling og kommunikasjon i den akuttmedisinske kjeden 
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 utdanne innsatsledere helse (ILH) i tråd med nasjonal veileder for helsetjenestens 
organisering på skadested 

 sikre kontinuerlig oppdatert oversikt over masseskaderessursene til andre etater 
og organisasjoner 

 sikre kompetanse innen smittevern, CBRNe- og PLIVO-hendelser • ha en realistisk 
plan for opplæring og øvelser 

 utarbeide dimensjonerende scenario for katastrofeberedskap i hele krisespekteret 
i samarbeid med nasjonale myndigheter og regionale samvirkeaktører 

 videreutvikle det internasjonale samarbeidet med våre samvirkeaktører i 
nordområdene for å skape en større robusthet i vår region 

  

Drøfting 

Strategien for prehospitale tjenester er godt utredet og har tatt tak i ulike utfordringer som 
tidligere er påpekt blant annet av Helsetilsynets tilsyn med ambulanseflytjenesten i 2021. 
Strategidokumentet peker på en rekke utfordringer som strategien skal arbeide for å løse. 
Blant annet: 

 Det er uønsket variasjon i tilbudet og kapasitetsutnyttelsen i de akuttmedisinske 
tjenestene. Det mangler styringsdata og verktøy for beslutningsstøtte i de 
prehospitale tjenestene på grunn av ulike systemer og registreringspraksis i 
helseforetakene. Behov for å understøtte de prehospitale tjenestene med 
standardisering av prosedyrer, nytt teknologisk utstyr og IKT-løsninger 
(informasjon i sanntid, bildekommunikasjon mm) 

 Lang ventetid med ambulansefly pga manglende tilgang på bilambulanse 

 Lang ventetid på transport for ruspasienter og psykisk syke som gjør at det kan 
oppstå krevende og uverdige situasjoner for pasientene. Behov for økt 
kompetanse for ledsagere for å håndtere sykdomsutløsende utagerende avferd. 
Uklarhet om praksis for anmodning om – og ventetid på - bistand fra politiet 

 Manglende arenaer for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten, behov for omforente prosedyrer som avklarer 
ansvarsforhold mellom legevakt/kommunehelsetjenesten og ambulansetjenesten 
og felles opplæring, trening og kompetanseoverføring mellom aktørene lokalt 

 Utfordrende å rekruttere og beholde ambulansepersonell, særlig ved små 
ambulansestasjoner i distriktene - få oppdrag, stor vaktbelastning og hjemmevakt 
er viktige årsaker 

 Det mangler dimensjonerende scenario for hvilken katastrofeberedskap Helse 
Nord skal sørge for. Det er behov for en gjennomgang av prosedyrer for bruk av 
militære og sivile ressurser i beredskapen. 



9 

 Helse Nord dekker 45 pst. av landarealene i Norge men har bare 9 pst. av 
befolkningen. Dette forutsetter en svært desentralisert bilambulansetjeneste med 
mange lokasjoner og store beredskapskostnader for å oppfylle veiledende føringer 
for responstider. Det vil være en utfordring å finansiere framtidige ressurs- og 
beredskapsøkinger 

 Aktivitetsøkning i bil- og båtambulansetjenestene, som også påvirkes av 
legedekning i kommunene, følges ikke automatisk opp med tilsvarende økning i 
finansieringen. Prehospitale tjenester er ikke omfattet av aktivitetsbasert 
finansiering (ISF) 

 
 
Indre Helgeland Regionråd      15.02.22 
Kjell-Idar Juvik 
Sekretariatsleder
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