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Generell tilbakemelding 
Nordlandssykehuset er positiv til det omfattende og gode arbeidet som er utført i forbindelse med 
strategiplanen for de prehospitale tjenestene i Helse Nord. Det fremstår som fornuftig å satse på 
standardisering av prosedyrer, utstyr, teknologi og kompetanse for å sikre at alle pasienter får 
likeverdig tilbud ved akutt sykdom og skade. Vi erfarer det er et betydelig arbeid som skal utføres 
og vi lurer derfor på om tidsrammen for arbeidet er gjennomførbart? Det vil i så fall stille krav til 
betydelig innsats fra hvert helseforetak samt en reell motivasjon for å søke felles standarder 
mellom helseforetakene. 
 
Forslaget til strategi for prehospitale tjenester Helse Nord 2022-2025, gir også et positivt bidrag 
til økt samarbeid mellom helseforetakene i Helse Nord og kommunehelsetjenestene. Det er likevel 
en utfordring at helsetjenesten i flere kommuner framstår noe fragmentert, og derfor gjør det 
kontinuerlige, dag til dag samarbeidet utfordrende. Da denne strategiplanen involverer 
kommunene, må strategien tas med inn og drøftes betydningen av i Helsefelleskapene. 
Strategiplanen er ambisiøs med mange tiltak på kort tid og det vil bli nødvendig å gjennomføre 
gode risiko- og sårbarhetsanalyser for å belyse potensielt konsekvenser av tiltakene. Det bør derfor 
også etableres tydelige prioriteringer for hvilke tiltak som skal prioriteres i strategiperioden. 
 
Spesifikke tilbakemeldinger 

 Side 14: «Trombektomi: 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.» Nordlandssykehuset er i ferd med å implementere prosjekt e-
STROKE som består av tre elementer som skal gi forbedret screening av pasienter med 
mulig akutt hjerneslag. Prosjektet er et samarbeid med stiftelsen Norsk Luftambulanse og 
består følgende elementer: 

1. Et kompetansehevende kurs for ambulansepersonell innen fagfeltet hjerneslag (e-
læring og oppmøtebasert) 
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2. Innføring av NIHSS (The National Institutes of Health Stroke Scale) som 
screeningsmetode, tilpasset det prehospitale miljøet 

3. Direkte konferanse mellom ambulansepersonell og nevrolog i vakt  
Vi mener e-STROKE prosjektet blant annet vil bidra til å identifisere disse pasientene. 

 Side 18, aktører og organisering av prehospitale tjenester:» 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 en ny formulering som kan 
oppfattes til å være en endring fra akuttmedisinforskriften. Det må presiseres at lege i vakt 
i kommunen har et selvstendig ansvar for å rykke ut til pasient, mens AMK skal 
tilrettelegge for at legen kan og skal rykke ut. Formuleringen slik den står nå kan få 
betydning for hvor man kan planlegge nye ambulansestasjoner, og gi utfordringer ved i 
organiseringen av interkommunale legevakter som ivaretar flere kommuner. 

 Side 22, 3.4.4 Landingsplasser for helikopter ved sykehus: Det går fram av 
Hurdalsplattformen at «Regjeringen vil sørge for landingsplasser for nye 
redningshelikoptre i NAWSARH-prosjektet ved sykehusene der det er behov.» Det er behov 
for godkjent landingsplass for AW101 ved Lofoten sykehus. 

 Det etterlyses en tydeligere strategi for AMK sentralene i Helse Nord. Det har lenge vært 
snakk om å redusere antallet, og vi hadde derfor håpet at dette dokumentet skulle ha en 
peke på en tydelig retning. Å "utrede muligheten" er den samme formuleringen som har 
vært benyttet de siste åtte årene, og gir ingen ny retning for dette arbeidet. 

 Side 25, 4.1.1 Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK): Her er det ønskelig med 
en mer tydelig strategi en å følge opp et styrevedtak fra 2014. Tidsaspektet er kort (3 år) 
og det bør derfor ligge en tydelig strategi i dette dokumentet. 

 Side 25, 4.1.1 Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK): I Finnmark og i Bodø 
er AMK-sentralene samlokalisert med politiets operasjonssentral (112) og 110-sentralen 
(brann). Erfaringer i Bodø med samlokalisering med 110 og 112 er meget gode og ratifisert 
i Helsedirektoratets følgeforskning for perioden 2018-2020. 
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-
xmlui/bitstream/handle/11250/2826925/F%25C3%25B8lgeforskning%2Bp%25C3%25A
5%2Bsamlokalisering%2Bav%2Bn%25C3%25B8detatene%2Bi%2BBod%25C3%25B8.
pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 Side 30, 4.1.3 Teoretisk dekningsgrad av ambulanseressurser: «Det er gjort en beregning 
av teoretiske dekningsgrad av ambulanseressursene. Dette gir en overordnet oversikt over 
hvor mange av innbyggerne som kan nås av ambulanse-personell og få akuttmedisinsk 
hjelp innen definerte tidsfrister.» Det bør fremkomme tydeligere hvordan disse 
dekningstidene er beregnet.  

 Side 31, 4.1.4 Pasientreiser: «Pasientreisekontorene knyttes tettere til prehospitale 
tjenester framover. Felles ledelse kan bidra til å styrke målsettingen om transport på rett 
nivå og bedre ressursutnyttelse.» Nordlandssykehuset er enig i at pasientkontorene bør 
knyttes tette til prehospitale tjenester, men dette betyr ikke at Pasientreiser skal organiseres 
i de prehospitale klinikkene. Anbefalingene fra rapporten «Interregional utredning om 
organiseringen av pasientreiseområdet» (2020) er fulgt opp i Nordlandssykehuset gjennom 
intern omorganisering av pasientreiseområdet. Fra 1. august 2021 er seksjon for 
Pasientreiser gitt toppledelsesforankring ved organisering under Avdeling for stab, innkjøp 
og logistikk. Organisering under prehospital klinikk ble vurdert som ett av alternativene, 
men ble ikke ansett hensiktsmessig da denne klinikken ønskes å ha sitt primære fokus mot 
den akuttmedisinske kjeden. I tillegg må prehospital klinikk ha et stort fokus på, i 
samarbeid med kommunene, å foreta lokale gjennomganger av organiseringen mellom 
sektorene. Dagens organisering under Avdeling for stab, innkjøp og logistikk er vurdert 

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2826925/F%25C3%25B8lgeforskning+p%25C3%25A5+samlokalisering+av+n%25C3%25B8detatene+i+Bod%25C3%25B8.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2826925/F%25C3%25B8lgeforskning+p%25C3%25A5+samlokalisering+av+n%25C3%25B8detatene+i+Bod%25C3%25B8.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2826925/F%25C3%25B8lgeforskning+p%25C3%25A5+samlokalisering+av+n%25C3%25B8detatene+i+Bod%25C3%25B8.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/bitstream/handle/11250/2826925/F%25C3%25B8lgeforskning+p%25C3%25A5+samlokalisering+av+n%25C3%25B8detatene+i+Bod%25C3%25B8.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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som mest hensiktsmessig ut fra behovet for overordnet styring fra foretaksnivå, og vil også 
ivareta og styrke samarbeidet med de prehospitale tjenestene. 

 Side 31, 4.1.4 Pasientreiser: «Noen utviklingstrekk går i retning av lavere forbruk av 
pasientreiseordningen i årene framover. Mer hjemmebehandling, mer som kan behandles 
og følges opp i kommunehelsetjenesten og innføring av ny teknologi som ikke krever fysisk 
oppmøte.» Det blir framover viktig å sikre gode avklaringer på ansvarsforhold mellom 
primær- og spesialisttjenesten der lege ikke er fysisk tilstede hos pasient. 

 Side 39, 4.3 Kvalitet i prehospitale tjenester: Også her etterlyses det en mer tydelig strategi 
med ytterligere konkretisering. For å kunne gjennomføre systematisk styring av 
aktiviteten, der planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering er kritiske 
suksessfaktorer må strategien som legges for de prehospitale tjenester være helt tydelig på 
hva man ønsker oppnå i løpet av denne perioden.  

 Side 48, Teknologi og IKT- løsninger Ambulanser: «Det har vært gjennomført et 
interregionalt prosjekt Robust mobilt helsenett (RMH) som går ut på å knytte 
ambulansebiler til helsenettet gjennom robust dekning og sikker kommunikasjon. 
Pilotprosjekt i Helse Nord ble avsluttet sommeren 2021.» Nordlandssykehuset har benyttet 
Paratus (CSAM) som elektronisk ambulansejournal i snart to år. Gjennom disse to årene 
har vi gjort oss mange erfaringer og opparbeidet oss kunnskap som kan og bør deles med 
øvrige foretak i regionen. I forslag til prehospital strategi er robust mobilt helsenett omtalt 
som et bærende element som skal innføres, men ut fra vår kunnskap vil robust mobilt 
helsenett ikke ivareta behov for dekning når ambulansepersonellet er utenfor rekkevidde 
for bilens nettpunkt. Innføring er en kostnadsdriver og det bør vurderes om dagens 4G-
dekning er så god at vi ikke har behov for denne løsningen. 

 Side 48, Teknologi og IKT- løsninger, Medisinteknisk løsning: «I forbindelse med prosjekt 
i 2002 prehospital trombolyse (PHT) ble det anskaffet multimonitorer i ambulansene og 
kardiologisk database i Tromsø. Utstyret ble også gjort tilgjengelig for kommunen 
(legevakt) slik at det ble en sammenhengende kjede og en beslutningsstøtte for begge 
ansvarsnivåene i forhold til å kunne gi «blodpropp-løsende medikamenter» prehospitalt 
ved hjerteinfarkt.» Løsningen har ikke vært tilgjengelig for leger i kommunene grunnet 
manglende beslutningsstyrt tilgang i løsningen. Det bør prioriteres å etablere systemer for 
å kunne sende EKG fra ambulanse til legevakt og fastlege via kjernejournal da alle EKG 
som tas i ambulansebil bør sikres legevurdering. 

 Side 51, Rekruttering, opplæring og kompetanse: Identifiserte utfordringer.» Forskjellig 
utstyr i ambulansene og ulik opplæring lokalt, hindrer mer fleksibel bruk av personell på 
tvers av ambulansestasjoner.» Det er standardisert hvilket utstyr som er i ambulansene 
internt i foretakene og det bør kost/nytte vurderes å etablere felles standard for alle 
ambulanser i Helse Nord. 

 Side 60, Prioriterte strategiske innsatsområder for de prehospitale tjenestene i Helse Nord: 
«innføre felles regionalt prosedyreverk i ambulansetjenesten gjennom deltakelse i FRAM-
samarbeidet og bidra til at leger i primærhelsetjenesten får tilgang til dette digitalt» Det 
må utføres nødvendige avklaringer om omfanget av et slik samarbeide og sikre at kvaliteter 
i egne prosedyreverk ivaretas.  

 Side 65, Vi er forberedt: «utdanne innsatsledere helse (ILH) i tråd med nasjonal veileder 
for helsetjenestens organisering på skadested» Det bør presiseres at en mener den nye 
felles innsatslederutdanningen i regi av Politihøgskolen.  
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