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Høringssvar fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin på Strategi for 

prehospitale tjenester Helse Nord 2022-2025 

Generelt 

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) har lest Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 

2022-2025 med stor interesse. Strategien skal gi rammer for helseforetakenes utviklingsplaner der de i 

samarbeid med kommunene skal gjennomgå de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus.  Mandatet 

beskriver samfunnsmål, effektmål og resultatmål, og gir en rekke konkrete føringer for hva som skal 

vurderes.  

Strategidokumentet er omfattende og grundig. Det legges stor vekt på at prehospitale tjenester må 

utvikles i samarbeid mellom helseforetakene og kommunene. Det er bra. I arbeidet med strategien er 

både faglig, administrativt og politisk nivå i sykehus og kommuner blitt invitert til å komme med innspill. 

Vi vil imidlertid påpeke at det i styringsgruppen ikke finnes representanter fra kommunene, og i 

prosjektgruppen er det kun ett medlem fra kommunenivå (for øvrig en svært kompetent 

kommuneoverlege/fastlege). NSDM mener at prehospitale tjenester ikke kan utvikles uten at det er 

gjensidig og likeverdig deltakelse fra kommuner og helseforetak. Vi forutsetter at dette blir tydeligere 

realisert i det videre arbeidet.  

I kapitel 4 beskrives «Dagens situasjon – utviklingstrekk og utfordringer». Det er inndelt i 10 områder og 

gir en ryddig og detaljert gjennomgang av de utfordringer helseforetakene (og kommunene) står overfor. 

I det oppsummerende strategi-kapittel 5 har man dessverre forlatt de konkrete utfordringene, og heller 

valgt å ta utgangspunkt i de fem overordnede innsatsområdene vektlagt i Strategi for Helse Nord RHF 

2021-2024. Dette gjør koblingen mellom de identifiserte utfordringene og strategien uklar og 

uoversiktlig. 
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Prehospitalt er mer enn akuttmedisin 

Vi vil peke på en manglende tydelighet i om strategien kun skal omfatte de akuttmedisinske prehospitale 

tjenestene, eller skal den også fokusere på ikke-akutte prehospitale (og posthospitale) transporttjenester?  

Overskriften er «Strategi for prehospitale tjenester». Det betyr at strategien forventes å omfatte både det 

akuttmedisinske oppdraget, og de viktige andre oppdragene som er nødvendig for å få pasienter til og fra 

der de skal være uavhengig av hastegrad, for eksempel transport ved haste- og vanlige oppdrag, planlagt 

transport mellom sykehus/andre institusjoner og mellom institusjoner og hjem. Men i forordet fokuseres 

det kun på de akuttmedisinske tjenestene: «Strategi for prehospitale tjenester 2022-2025 skal gi rammer 

for helseforetakenes utviklingsplaner der de i samarbeid med kommunene skal gjennomgå de 

akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus i samarbeid med kommunene». 

I mandatet peker man imidlertid på at strategien også skal «gi tilrådning om hvordan ressursene samlet 

kan innrettes for å sikre helhetlige pasientforløp i akuttmedisinske situasjoner (både innen somatikk og 

psykisk helsevern), og ved henting, overføring og tilbakeføring av pasienter (pre- og posthospitalt)».  

Vi anerkjenner at det akuttmedisinske er et hovedoppdrag for de prehospitale tjenestene, men dersom 

det ikke samtidig legges vekt på den viktige logistikk-delen av prehospitale/posthospitale tjenesters 

virksomhet, blir strategi og planlegging mangelfull. Ved å underfokusere på alle de oppdragene som ikke 

er akutt mister man muligheten til å se hele tjenesten i sammenheng. Det innebærer også at de små 

ambulansestasjonenes betydning for lokal helsetjeneste underkommuniseres. Spesielt i Helse Nord med 

store avstander og mye logistikk er det nødvendig å legge gode planer for alle typer transport. NSDM 

støtter utprøving av nye former for sambruk av ambulansepersonell, jfr Rørosmodellen. 

Samhandling med kommunale akuttmedisinske tjenester 

Den prehospitale akuttmedisinske kjeden begynner hos pasienten og pårørende, går via ulike aktører 

som f.eks. legevakt/fastlege, hjemmesykepleie, AMK og ambulansetjenesten (bil/båt/luft), og ender opp 

når pasienten er ankommet sykehuset. For å få en effektiv kjede må kommunene og helseforetakene 

samhandle på mange ulike nivåer. Den akuttmedisinske kjeden kan oppfattes som lineær, men i 

realiteten er den svært kompleks og sammensatt. Prehospital akuttmedisin er, og skal i stor grad være, 

prosedyrestyrt. Det betyr at alle aktuelle aktører må involveres og gjøres kjent med behandlingsrutiner og 

prosedyrer. Kommunene og fastlegene/legevaktslegene må derfor være aktive partnere i utarbeidelse av 

strategier og prosedyrer i den prehospitale tjenestene. Det er positivt at strategien anbefaler 

helseforetakene å involvere kommunene og fastlegene. Kommunene har et stort ansvar for å sikre reell 

involvering av aktuelt fagpersonell.  

Samhandlingsavtalene som legges til grunn for all samhandling mellom kommunene og helseforetak er 

viktige. I kap 4.5 står det at samhandlingsavtalene primært treffer administrativt nivå i kommunene og at 

de er lite kjent blant leger i primærhelsetjenestene.  Det er helt riktig, men vi mener at det samme 

gjelder for helseforetakene der samarbeidsavtalene nok er lite kjent hos sykehusleger og andre fagfolk, 

og at også disse trenger å bli involvert i utvikling av samarbeidsavtalene.  

Samarbeidsavtalene er felles for hele helseforetaket, og dels for hele helseregionen. NSDM vil 

understreke at i videre utvikling av samarbeidsavtalene bør det tas hensyn til lokale og regionale 

forskjeller. Samarbeid må skje på lokalsykehusnivå for å skape godt samarbeid mellom de utøvende 

fagfolkene, og lokalsykehusene og fagmiljøene må i sterkere grad involveres både utvikling av 

samarbeidsavtaler og fremfor alt i etablering av rutiner og prosedyrer. 
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Lokal forankring og samtrening er viktig for bedring av kvaliteten i tjenestene 

Helse Nord skårer dårlig på kvalitetsindikatorene for prehospitale tjenester. Det er store lokale 

forskjeller i geografi, demografi, kommunale tilbud og lokalsykehus som kan forklare noe av 

variasjonen. Uten mer detaljerte data på lokalnivå (legevaktsdistrikt) er det vanskelilg å finne årsakene og 

iverksette riktige tiltak. Også dette forutsetter tett samarbeid med de kommunale tjenestene, fremfor alt 

legevaktsleger.  

Strategien anbefaler å «utvikle felles regionale prosedyrer og opplæringspakker for personell i 

bilambulansetjenesten og i samarbeid med kommunene». Man skal også vurdere etablering av én eller 

flere prehospitale opplærings- og treningssentre i regionen. Vi vil påpeke at disse ikke kan erstatte lokal 

samtrening. Det er viktig å huske på at samhandling skjer på lokalt nivå, og øvelser må gjennomføres 

med det personell som normalt jobber sammen. Det betyr at øvelser må skje på så lokalt nivå som 

mulig. Det må spesifiseres hvem som skal ha ansvaret for at trening blir gjennomført. Vi vil vise til 

prosjektet FørsteBest som tilbyr opplæring av lokale fasilitatorer til simulering og samtrening mellom 

ambulansepersonell og kommunale aktører, se https://www.forstebest.no/   

Ansvarsforhold må avklares gjennom rutiner og prosedyrer som er lokalt forankret 

Det er fremfor alt når flere aktører er involvert at det er viktig med felles rutiner og prosedyrer. 

Ansvarsforholdet mellom legevaktslege og AMK-lege er uklart. I et brev til helseforetakene fra 

Helsedirektoratet i 2019 skriver de følgende:  

"Spørsmål om hvem som har ansvar for pasienten i konkrete situasjoner der for eksempel både 
ambulansepersonell og legevaktlege er involvert kan ikke besvares generelt, men spørsmålene både 
kan og bør så langt det er mulig avklares i virksomhetens rutiner. "….. "Ambulansepersonell trenger 
regelmessig å konsultere lege. Det bør derfor være klarlagt i virksomhetens rutiner hvilken lege som 
skal konsulteres, for eksempel AMK-lege eller LV-lege. Når lege kontaktes er det 
ambulansepersonellets ansvar å informere legen om bakgrunnen for og formålet med konsulteringen, 
og å sikre at legen får nødvendige, objektive og korrekte opplysninger om pasienten og situasjonen. " 

Med andre ord avklares ikke ansvarsforholdene i lov/forskrift, men det må være tydelige rutiner for 

hvordan ambulansen skal kontakt lege og hvordan. Det er åpenbart at slike rutiner må utarbeides lokalt i 

samarbeid mellom de utøvende aktørene, og rutinene må gjøres kjent for alle relevante fagfolk i 

sykehusene og kommunene.  

Det er prisverdig at utredningen legger vekt på transport av pasienter med psykiske lidelser. 

Ansvarsforholdene knyttet til transport av pasienter med psykiske lidelser må avklares. Det er 

spesialisthelsetjenesten som er ansvarlig for transport og ledsagelse av pasientene, og betydning av dette 

må avklares. Det står at ventetidene er for lange, men det finnes ikke data på reelle ventetider for 

pasientene. Dette er ikke akseptabelt og må prioriteres.  Et eksempel som viser at en løsning som kan 

fungere i ett område ikke nødvendigvis er mulig å etablere i andre områder: På Helgeland har man som 

mål at ventetid på transport ikke skal overstige 2 timer. For å nå dette målet har man økt bruken av 

bilambulanse. Dette er ikke en mulig løsning for mange andre områder i Nord-Norge, der ambulansefly 

er den eneste praktiske transportmåten. 

Andre kommentarer:  

- I Innledningen (kap1) står det at «I den komplette akuttmedisinske kjeden inngår også 

kommunale helsetjenester med fastleger, legevakter, hjemmetjenester, sykestuer, 

øyeblikkelighjelp tilbud, «first responders» og medisinsk nødmeldetjeneste». Hjemmetjenester 

https://www.forstebest.no/
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er ikke et begrep som er godt definert og det bør stå «pleie og omsorgstjenester». Det samme 

gjelder «first responders» som bør defineres (senere i dokumentet omtales akutthjelpere, som 

kanskje er det samme?) 

 

- I opplistingen av nasjonale kompetansemiljøer for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 

(s.19) savner vi Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), se 

https://www.norceresearch.no/nasjonalt-kompetansesenter-for-legevaktmedisin. Det er god 

samarbeid og regelmessig kontakt mellom NKLM, KOKOM, NSDM og de andre 

akuttmedisinske/prehospitale kompetansemiljøene. 

 

- St. meld 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap beskriver målene for akuttoppdrag og 

hasteoppdrag for byer og tettsteder. I strategidokumentet har man valgt å bruke begrepet 

‘teoretisk dekningsgrad’. Dette begrepet innebærer ikke de samme definisjonene som i 

stortingsmeldingen. Dette er uheldig og gjør det vanskelig å vurdere om målene i 

stortingsmeldingen er oppfylt.  

 

- Det står at Andøya flystasjon skal legges ned i 2022. Vi minner om at det ikke betyr at den sivile 

luftfarten og flyplassen skal legges ned.  

 

- Ikke alle sykehus har landingsplass for helikopter, det gjelder fremfor alt for de nye 

helikoptrene AW101. Dette bør prioriteres. Det gjelder særlig for Lofoten, som er en av Norges 

største turistdestinasjoner med mye aktivitetsturisme. Lofoten har ikke dekning av 

ambulansehelikopter, og antydet flytting av helikopter fra Harstad bør sikre Lofoten dekning av 

helikopter.  

 

- Kostnadsutviklingene i prehospitale tjenester fra 2015-2020 er angitt til 14,6%, noe som kan 

høres mye ut, men den generelle veksten i spesialisthelsetjenestene i Norge i samme periode er 

omtrent 16%. Den generelle prisveksten i Norge i perioden var 12,2%.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anders Svensson (sign) 

Forsker NSDM (fastlege/kommuneoverlege) 

 

 

    
Anette Fosse 

Leder NSDM 

https://www.norceresearch.no/nasjonalt-kompetansesenter-for-legevaktmedisin

