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STYRESAK 103-2002  ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDE-
TJENESTE, HERUNDER 113-STRUKTUR OG 
AMBULANSE-KOORDINERING. 

 

Møtedato: 12. desember 2002 

 
Formål med saken 
Styret inviteres i denne saken til å vedta prinsipp for en samlet organisering av de prehospitale 
akuttjenester i Helse Nord.  Formålet er å legge en overordnet struktur som sikrer 
befolkningen kvalitet og tilgjengelighet i den akuttmedisinske kjede i tråd med den nye 
foretakstrukturen og nasjonale føringer.   
 
Effektiv operativ drift av ambulanse- og nødmeldetjeneste der faglig kvalitet og optimal 
ressursutnytting er ivaretatt, forutsetter en organisasjonsstruktur med klare ansvars- og 
myndighetsforhold. Samtidig skal det legges til rette for en nødvendig samhandling mellom 
forvaltningsnivå, publikum, kommunehelsetjeneste, ambulansetjeneste og sykehus. Dette 
krever en samlende strategi for struktur og organisering i regionen. Her presenteres et 
sammendrag av saken, forslag til vedtak, definisjoner og begrepsavklaring, alternative 
hovedmodeller før det gis en nærmere gjennomgang av sentrale forhold i ambulanse- og 
nødmeldetjenesten. 
 
Sammendrag 
Rask og riktig respons på nødmeldinger forutsetter et visst volum av akutthenvendelser i 
AMK(113)-sentralen. Radikal sentralisering kan på den annen side føre til at lokalkunnskap 
og ressursoversikt svekkes. Helsedepartementet har bedt de regionale helseforetakene 
gjennomgå organiseringen for prehospital akuttmedisin, herunder vurdere tiltak som kan 
forbedre medisinsk nødmeldetjeneste og redusere responstid.  
 
Helse Nord RHF har initiert en prosess med helseforetakene med sikte på en organisering av 
ambulanse- og nødmeldetjenesten som sikrer tilgjengelighet og kvalitet for pasientene i tråd 
med nasjonale føringer og ny ansvarsstruktur i helseregionen. I nåværende organisering er det 
11 AMK-sentraler som alle ivaretar 113-nødtelefon. To eller fem 113-sentraler vurderes som 
aktuelle alternativer i ny AMK(113)-struktur. 
 
Aktuelle alternativer til struktur drøftes i dette saksfremlegget og administrasjonen anbefaler 
en reduksjon i antallet AMK(113)-sentraler til fem, én i hvert HF. Det foreslås etablert felles 
driftsorganisasjon for ambulanse- og nødmeldetjeneste i hvert helseforetak lagt til sykehus 
med AMK(113)-sentral.  
 
Alle sykehus med akuttberedskap skal ha kommunikasjonsberedskap, herunder kontakt med 
ambulanse på vei til sykehus.  Slik kommunikasjonsberedskap kan besørges gjennom AMK-
sentral uten 113-funksjon som også har LV-sentral-funksjon.    



 
 
På landsbasis er det faglig enighet om at antallet AMK-sentraler bør reduseres. Bare et av 
helseforetakene i Helse Nord ønsker å beholde flere AMK sentraler med 113 funksjon i 
foretaksområdet. Det er også enighet om at alle helseforetak bør ha enhetlige 
driftsorganisasjoner for ambulanse og nødmelding.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF anser en regional struktur for ambulanse- og medisinsk 
nødmeldetjeneste å være viktig for å kunne tilby befolkningen i Nord-Norge likeverdige og 
gode prehospitale akuttjenester.  Tjenestene skal være organisert på en slik måte at man 
oppnår god tilgjengelighet, høy kvalitet, effektiv ressursutnytting og god samordning i Helse 
Nord. Styret ber derfor helseforetakene om å organisere ambulanse- og medisinsk 
nødmeldetjeneste etter følgende prinsipper: 
 
1. Ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste er en del av den kliniske kjernevirksomheten 

og krav til gjennomgående enhetlig ledelse gjelder, jfr. styringsdokument for 2002. 
 
2. Ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste omfatter integrerte elementer i den 

akuttmedisinske kjede og skal organiseres i en felles driftsorganisasjon. 
 
3. Driftsorganisasjonen for ambulanse- og nødmeldetjenesten skal forankres i avdeling med 

akuttmedisinske oppgaver og være lokalisert i sykehus med 113-funksjon. 
 
4. Det skal være én AMK-sentral med 113-funksjon i hvert helseforetak med helhetlig 

ansvar for foretaksområdet, herunder ressurskoordinering. Beslutning om lokalisering må 
avklares snarest, senest mai 2003. 

 
5. Helseforetakene bes å samordne prissetting på LV-tjenester og tilby kommunenivået 

tjenester av høy kvalitet gjennom løsninger som samlet er samfunnsøkonomisk gunstig og 
ressurseffektiv. 

 
6. Velfungerende ambulanse- og nødmeldetjeneste er viktig for befolkningens trygghet i 

dagens bosetningsmønster, en forutsetning for arbeids- og funksjonsdeling mellom 
sykehus og økt helsegevinst gjennom rett behandling til rett tid.  Helseforetakene bes 
derfor gi kvalitets- og effektiviseringsarbeid innenfor ambulanse- og nødmeldetjenesten 
høy prioritet de nærmeste år. 

 
7. Styret viser for øvrig til administrativ anbefaling som ansees retningsgivende for arbeidet i 

helseforetakene. 
 
 
Bodø, den 5. desember 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 



 
 
SAKSUTREDNING 
 
1. Definisjoner, begrepsavklaringer  
 
• Den akuttmedisinske kjede omfatter de tiltak og tjenester som er etablert for å yte 

nødvendig medisinsk hjelp ved akutt behandlingstrengende sykdom eller skade. Utenfor 
sykehus kan kjeden deles inn i følgende ledd: medisinsk nødmeldetjeneste, kommunal 
legevakt og ambulansetjeneste. Publikum har en viktig rolle, som melder og som 
førstehjelper.  

• Ambulanse- og nødmeldetjeneste omfatter medisinske fagoppgaver som skal utøves av 
helsepersonell og være underlagt medisinsk faglig ledelse. 

• Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentral) er det sentrale 
kommunikasjonsknutepunkt mellom publikum og den akuttmedisinske kjeden. Operatør 
tar imot medisinsk nødmelding over medisinsk nødtelefon 113 og har ansvar for 
iverksetting og oppfølging av akutte ambulanseoppdrag. 

• Luftambulanse – AMK (LA-AMK) – AMK-sentral med ansvar for luftambulanseressurser  
• Flykoordineringssentralen (FKS) – nasjonal sentral med ansvar for operativ koordinering 

av flyambulansetjenesten på landsbasis. Finansieres av Sosial- og Helsedirektoratet, drives 
av Lufttransport AS og er plassert i AMK-Tromsø. AMK-Tromsø har det medisinsk 
faglige ansvar for flykoordineringen i Helse Nord og er LA-AMK for 
flyambulansetjenesten i dette området. 

• Hovedredningssentralen (HRS) i Nord Norge – Sentral for redningstjenesten lokalisert til 
Bodø. Ansvar for operativ koordinering og utalarmering av redningshelikopter i Bodø og 
Banak. 

• Legevaktsentral (LV-sentral) skal ivareta kommunal legevaktsformidling og er det 
desentraliserte knutepunkt i medisinsk nødmeldetjeneste. I medisinske nødssituasjoner 
alarmeres både LV-sentral, lege og ambulanse fra AMK. 

• AMK-sentral uten 113 mottak – kommunikasjonsknutepunkt i sykehus med 
akuttberedskap, men uten mottak av medisinsk nødmeldetelefon. Alle sykehus med 
akuttberedskap skal ha kommunikasjonsberedskap for å ivareta kontakt med ambulanse på 
vei til sykehus.  

• Driftsorganisasjon ivaretar medisinsk faglig, operativt og administrativt systemansvar for 
ambulanse- og nødmeldetjeneste innenfor sitt område. 

• Helsetjenestens kommunikasjonsberedskap skal være et desentralisert, integrert og 
samordnet system og omfatter telefoni, data- og radiokommunikasjon. Helseradionettet er 
et landsdekkende og lukket felles radionett for aktører i den akuttmedisinske kjede. 

• Akuttmedisinsk informasjons system – AMIS er et databasert verktøy for 
oppdragshåndtering i AMK-sentralen. 



 
 
2. Aktuelle alternativ for AMK-struktur i Helse Nord 
 
2.1 Generelt  
Dagens løsning med 11 AMK -sentraler med 113 funksjon er ikke i overensstemmelse med 
nasjonale føringer og faglige krav til nødmeldetjenesten. Vi har valgt å legge hovedvekt på 2 
modeller i utredning av fremtidig organisering.  Én AMK –sentral med 113 funksjon  i Helse 
Nord oppfattes ikke som et aktuelt alternativ av sikkerhetsmessige grunner.  Ved feil i 
sentralen (linjebrudd, brann, sabotasje el.) vil en ikke ha tilgjengelig tilfredsstillende alternativ 
ruting av kommunikasjon.  
 
Konsekvensene kan bli betydelig. En løsning med to sentraler oppfattes som det laveste 
antallet det er forsvarlig å basere strukturen i den medisinske nødmeldetjeneste på.  
 
2.2 To AMK – sentraler med 113 funksjon i Nord-Norge 
 
AMK(113) -sentral plasseres henholdsvis i Tromsø i og Bodø. Begge sentralene vil få ansvar 
for utstrakte geografiske områder med en befolkning på mellom 200- 250.000 innbyggere. 
Med utgangspunkt i sentralene som finnes i dag vil det være behov for utbygging av 
lokaliteter, økt bemanning, økt kompetanse og omfattende teknologisk opprusting.  
 
En løsning med to sentraler medfører at helseregionen deles ”på midten” og grensene må 
”plasseres” etter nødvendig utredning. UNN HF og Nordlandssykehuset HF vil måtte ha 
ansvar for ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste i respektive områder.  
 
En slik løsning vil gi større avstand til de utøvende ledd; den enkelte ambulanseutøver, 
legevakt og LV-sentral i kommunene. En overgang til et slikt system forutsetter en 
utredningsprosess der kommunalt nivå blir hørt og vil kreve en grundig planleggingsprosess. 
(jfr. vedlegg fra UNN HF). Det vil det være nødvendig å etablere solid nettverk mot andre 
sykehus og LV-sentraler.  
 
Vurdering 
 
Foretaksstruktur – Ansvarsforhold 
Denne modellen er ikke overensstemmende med foretaksstrukturen i Helse Nord og bryter 
med prinsippet om at det leddet som generer utgifter også skal ta ansvar for kostnader. 
Ambulanse- og nødmeldetjeneste er en del av den kliniske kjernevirksomheten som er 
ressurskrevende og uten egen inntjening. Ansvaret blir splittet opp. 
 
Faglig kvalitet/miljø – nærhet og lokalkunnskap 
To sentraler vil gi om lag 30 akuttoppdrag pr. sentral i døgnet.  Et slikt volum vil kreve høyt 
kompetansenivå og gi grunnlag for stor erfaring. Operatørene vil ha mulighet for å opparbeide 
god oversikt over aktuelle prehospitale ressurser og utnytte dem på en fleksibel måte. 
Oppgaven vil kreve spesialkompetanse som må løses med personell fast tilknyttet sentralen, 
uten den form for jobbrotasjon som praktiseres i dag. Manglende lokalkunnskap vil være et 
sårbart element i en så stor sentral og må kompenseres med tilgjengelig kompetanse i 
desentraliserte knutepunkt, AMK-sentral uten 113-mottak og LV-sentral. 
 
Kostnadseffektivitet - pasientlogistikk – ressursutnytting  



En slik modell vil kreve bygningsmessige investeringer og investering i teknologi og 
bemanning. Strukturen vil kreve opprettholdelse av de desentraliserte ledd i sykehus og LV-
sentraler, slik at det bemanningsmessig totalt ikke vil gi innsparing.  



 
 
Den største økonomiske usikkerheten vil væreknyttet til den manglende evne slike store 
sentraler vil ha til rasjonell pasientdirigering og kostnadseffektiv og fleksibel utnyttelse av 
sykehusenes og ambulansetjenestens ressurser.  En operatør som skal håndtere pasienter i tre 
helseforetak med svært forskjellig struktur og tjenestetilbud, vil ha problemer med å være 
oppdatert på aktuelle kapasiteten ved hver enkelt institusjon. Erfaring fra land med veldig 
store AMK(113) -sentraler (dispatch-sentraler, England) er at slike sentraler har en tendens til 
å ha lavere terskel for å sende ut ressurser. 
 
2.3 Fem AMK –sentraler med 113 funksjon i Nord-Norge 
 
Det etableres en enhetlig driftsorganisasjon for ambulanse- og nødmeldetjeneste i hvert 
helseforetak i hh. t. faglige krav.  Den nåværende AMK-struktur erstattes med en løsning 
basert på én AMK-sentral i hvert foretak med ansvar for 113-mottak og 
ambulansekoordinering i sitt geografiske område. Sentralen etableres i hh. t. faglige krav og 
samlokaliseres med sentrale elementer i driftsorganisasjonen.  
 

AMK- struktur 
 I dag Fremtidig 

 AMK LA-AMK Alt. 5 Alt. 2 

Hammerfest X X   
Kirkenes X    
Tromsø X X X X 
Harstad X  X  
Narvik X    
Stokmarknes X    
Bodø X X X X 
Gravdal X    
Mo i Rana X    
Vefsn X    
Sandnessjøen X X   

 
LA-AMK er AMK-sentral med ansvar for luftambulanseressurser. 

 
Lokalisering (se tabell) må baseres på en vurdering av akuttmedisinsk fagmiljø, prehospital 
akuttmedisinsk aktivitet og erfaring med koordinering av alle typer ambulanseressurser 
inklusiv luftambulanse. Funksjonsendringer som et resultat av prosjektene akuttkirurgi og 
føde kan gi endring av anbefaling. 
 
Dette alternativet forutsetter investeringer i digitalisering av enkelte AMK –sentraler med 113 
funksjoner, økt fast bemanning og opplæring.   
 
Vurdering 
 
Foretakstruktur - Ansvarsforhold 



Denne løsningen er i overensstemmelse med Helse Nords filosofi om å gjøre helseforetakene 
til selvstendige leverandører av helsetjenester i sitt geografiske område. Ansvar for at 
befolkningen har et adekvat akuttmedisinsk prehospitalt tilbud ligger hos helseforetakene og 
vil i denne modellen bli ivaretatt her.  



 
 
Pasientlogistikk - ressursutnytting 
Denne modellen gir helseforetaket kontroll over pasientlogistikk i sitt område. AMK(113)-
sentralen vil fungere som portal til resten av tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten. Det gir 
mulighet for at pasienten kan få optimal service, og behandlingsressursene blir utnyttet best 
mulig slik at det totale tjenestetilbud blir mest mulig kostnadseffektiv. Operatøren kan 
kanalisere pasienten til riktig sykehus allerede i den primære innleggelsen. Slik kan tjenesten 
benyttes til bedre utnyttelse av senge- og operasjonsstuekapasitet innenfor helseforetaket.  
 
Spesialiseringen i medisinen vil føre til at mindre sykehus i økende grad blir mellomstasjoner 
for diagnostikk og stabilisering, før videresending til endelig behandling på et høyere nivå. 
Dette og endringer i funksjonsfordeling mellom sykehus og helseforetak, vil ha konsekvenser 
for kapasitet og bruk av ambulanseressurser. Dersom helseforetak skal ta avgjørelser av 
overordnet betydning for pasientlogistikk og -transport, må foretaket også ha mandat til å 
påvirke rutiner og organisering i nødmeldetjenesten.  
 
Faglig kvalitet/miljø – nærhet og lokalkunnskap 
En sentral organisering rundt de prehospitale akuttjenester i helseforetaket gir mulighet til å 
bygge opp et fagmiljø som kan fungere som kompetansesenter i helseforetaket med ansvar for 
bla fagutvikling av ambulansepersonell og operatører. Kunnskap om foretaksområdet og 
nærhet til utøverne vil opparbeides. De ”gamle” lokalsykehus områder og identitet med ”eget” 
sykehus vil erstattes av identifisering med det nye foretaket. Ikke noe helseforetak har så 
komplisert geografisk område at det ikke vil være mulig å få oversikt ved hjelp av grundig 
opplæring og moderne kartverk. Geografi, topografi og værforhold stiller store krav til 
forståelse av transportsystemene og evne til å kunne spille på forskjellige ressurser i 
kompliserte situasjoner. For å få det til trenger operatørene både tilstrekkelig avstand til å få 
oversikt, tilstrekkelig nærhet til å kjenne alle begrensninger og tilstrekkelig volum til å 
opparbeide kompetanse. Samspillet mellom ambulansekoordinator med operativ kompetanse 
og sykepleier med medisinsk faglig kompetanse vil gi solid total kompetanse. 
 
2.4 Sammenstilling av vurderte alternativer 
 
 Alternativ 5 Alternativ 2    

 Befolkning  80 – 100.000 Befolkning  200 – 250.000 
Teknologi i AMK Investering i 3 digitale sentraler. 

Operatøropplæring i 3 nye sentr. 
Utvidelse antall operatørplasser. 
Utvidelse kapasitet tekn. utstyr. 
Operatøropplæring p.g.a. utvidelse. 

Byggningsmessig Bruk av eksisterende lokaler Utbygging på UNN 

Systemendring Ruting 113 pr. HF-grenser. 
Forhåndsdef. backup-system. 

Ruting 113 pr. delt Nord-Norge. 
Forh.def. gjensidig backup-system. 
Høyt krav til samordning med LV på 
tvers av HF. Samme operatører kan 
ikke levere LV-tjenester. 

Brukerendring Ingen / små 
Behov for info til kommuner 

Stor avstand til legevakt i kommuner 
Betydelig kvalitetssikringsarbeid må 
gjennomføres. 

Bemanning * H24, 2 (sykepl. + amb.koordinator)  H24, 3 (2 sykepl. + amb.koordinator) 



 
 
   

Juridiske og 
økonomiske 
driftsforhold 

I hh. t. foretaksinndeling. 
Bedre samsvar mellom generering 
av kostnader og betalingsansvar. 

Avtaler mellom HF må inngås. 
Dårligere samsvar mellom generering 
av kostnader og betalingsansvar. 

Ansvarsforhold Totalt driftsansvar, jfr. stiftelses- og 
styringsdokument 

Det samlede ansvar fjernes fra 3 av 
HFene 

Operative forhold Integrering i den totale virksomhet Prehospitale akuttjenester ikke 
integrert i 3 av HFene 

Pasientlogistikk HF styrer egen pasientlogistikk Noen HF vil ikke ha styring selv.  
Særlig problematisk når HF overtar 
ansvaret for syketransport og skyss av 
helsepersonell, jfr. føring i forslag til 
statsbudsjett 2003. 

Tidsperspektiv 
gjennomføring 

 
medio 2003 

 
tidligst ultimo 2004 

Investeringsbehov Utstyrsinvesteringer, ca. 6 – 8 mill. 
kr. i 3 sentraler. 

Utvidelse i 2 sentraler, utbygging UNN, 
pris kr. ?? 

Faglig anbefaling anbefales Anbefales ikke pr. i dag 

 
*) Økt bemanning kan forekomme for å ivareta LV-tjenester for kommunenivået.  
Finansiering forutsettes å skje gjennom inntekter fra kommunene. 
 

2.5 Kommunikasjonsberedskap i sykehus med AMK-sentral uten 113-funksjon 
Sykehus med akuttfunksjon uten mottak av gjeldende medisinsk alarmtelefonnummer 113, 
må sikre systemer for kommunikasjon med andre instanser i spesialisthelsetjenesten og 
eksterne ressurser.  Dette bør kombineres med levering av LV-tjenester til kommunenivået. 
 
Sykehusene bør kunne selge LV-tjenester til kommunenivået med en høyere kvalitet og til en 
lavere pris enn hva det vil koste kommunene å etablere/drive egen sentral i hh. t. forskrift om 
medisinsk nødmeldetjeneste.  I Sogn og Fjordane betaler kommunene i tillegg kr. 15,- pr. 
hode for helseradionettet (tilsvarer 50 % av de samlede driftskostnadene). 
 
Eksempel på inntekter for LV-tjenester til kommunenivået 
 AMK-Bodø AMK-Lofoten Sogn og Fjordane 
Pris pr. innbygger  15,- 30,- 45,- 
Ca. antall LV-innb. 21.000 25.000 100.000 
Ca. inntekt pr. år 315.000,- 750.000,- 4 500 000,- 
    
Inntekter ved pris kr. 
60,- pr. innbygger/år 

1 260 000,- 1 500 000,- 6 000 000,- 

 
2.6 Innspill fra helseforetakene vedr.  
 
Helseforetakene ble i brev av 12.11.02 bedt om å komme med innspill i forhold til struktur på 
nødmeldetjenesten i Helse Nord:  



 
 
• Hålogalandssykehuset HF har hatt en intern diskusjon og konkluderer i brev datert 

26/11-02 med at det bør etableres et felles 113-mottak for helseforetaket. 
• Helgelandssykehuset HF modererer sine tidligere synspunkter og går i brev datert 

26/11-02 for å etablere felles 113/driftsorganisasjon for Helgeland. Det påpekes 
imidlertid at en del av oppgavene en slik driftsorganisasjon vil få (kontraktsforhandlinger 
etc.) også bør ha en sentral forankring for å øke kompetansen. 

• UNN HF er av den oppfatning at helseforetakenes nåværende grenser og ansvarsområder 
bør ligge til grunn for valg av AMK 113-struktur.  Dette gir best grunnlag for styring og 
kontroll av ambulanse- og nødmeldetjeneste. Helseforetak som gis ansvar for 113-sentral 
må også ha ansvar for ambulansetjeneste fordi samspill mellom medisinsk 
nødmeldetjeneste og ambulansetjeneste er så sammenvevd i hverandre. 

• Nordlandssykehuset HF anbefaler - med faglige begrunnelser - at hvert enkelt 
helseforetak i Helse Nord skal ha ansvaret for den samlede tjeneste.  

• Helse Finnmark HF har ikke kommet med eget skriftlig innspill til struktur i 
nødmeldetjenesten i Helse Nord. Avdelingsleder på Akuttavdelingen på Hammerfest 
sykehus og avdelingsleder Akuttavdelingen på Kirkenes sykehus har skrevet et felles 
brev der de argumenterer for hvorfor det bør være to AMK-sentraler i Finnmark. 

 
2.7 Samlet vurdering av aktuelle alternativer for AMK – sentraler med 113 funksjon. 
 
Begge modellene antas å innfri forsvarlighetskrav og i samsvar med forskrift.  Forskjellen 
ligger i ansvarsforhold og integrering i helseforetakenes samlede virksomhet.  En AMK- 
sentral med 113 funksjon i hvert helseforetak vil gi en struktur som samsvarer med 
helseforetakenes øvrige virksomhet og fremmer det prehospitale akuttmedisinsk engasjement 
og miljø.  Modellen synes å gi en optimal balanse mellom pasientenes behov for nærhet og 
kvalitet.   
 
En sentral i hvert helseforetak baserer seg på etablert helseforetaksstruktur i Helse Nord og vil 
være realiserbar innenfor en tidshorisont på et halvt år.  Nødvendige tilpassninger til denne 
modellen kan skje uten større organisatoriske endringer.  Sentralisering til to enheter krever 
utredningsarbeid, bygningsmessige og teknologiske endringer av omfattende karakter.  
Økonomisk er det usikkert om to sentraler gir lavere driftskostnader p.g.a. utbygging, 
bemanning, krav til opprettholdelse av kommunikasjonssentraler i sykehus.   
 
En AMK -sentral med 113 funksjon i hvert helseforetak gir et godt grunnlag for nettverk 
mellom helseforetakene og støtter opp under utvikling av telemedisin, jfr. prosjekt prehospital 
trombolyse.   
 
En fremtidig forventet overføring av ansvaret for syketransport og skyss av helsepersonell 
som skal sees i sammenheng med det totale transportbehovet innen helse vil kreve 
samordning innen helseforetaket. 
 
Helse Nord RHF har fått skriftlige innspill fra 4 av helseforetakene som alle foretrekker en 
struktur basert på én AMK- sentral med 113 funksjon  pr. helseforetak. 



 
 
2.8 Anbefaling 
 
Med henvisning til saksutredningen, innspill fra helseforetakene og etter en samlet vurdering 
anbefaler adm. direktør i Helse Nord RHF følgende: 
 
• Faglig forankring og organisering 

Ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste er en del av helseforetakenes kliniske 
kjernevirksomhet og skal ivaretas av en felles driftsorganisasjon. Driftsorganisasjonen 
skal være knyttet til en klinisk avdeling med akuttmedisinske oppgaver og underlagt en 
gjennomgående enhetlig ledelse. 

 
• Struktur på AMK – sentraler med 113 funksjon 

Helse Nord RHF anbefaler en løsning der ambulanse- og nødmeldetjeneste med tilhørende 
driftsorganisasjon forankres i hvert helseforetak.  Én AMK- sentral med 113 funksjon  i 
hvert helseforetak, totalt 5 sentraler, vil gi den totalt sett beste løsningen for en kvalitativ 
god og velfungerende ambulanse- og nødmeldetjeneste i Helse Nord. 
 
UNN HF med AMK-Tromsø er pålagt et spesielt ansvar som ledende AMK-sentral i 
situasjoner som omfatter flere sentraler og for systemutvikling og utvikling av brukerkrav.  
 
De enkelte helseforetak i samarbeid med Helse Nord må etablere et fagnettverk for de 
prehospitale akuttmedisinske tjenester i regionen der driftsorganisasjon og AMK(113)-
sentral er nøkkelelementer. Helseforetakene må legge til rette for samhandling i den 
akuttmedisinske kjede som omfatter LV-sentral og kommunelege i vakt.  AMK(113)-
sentralene i regionen skal fungere i et aksjonsnettverk som også må samordnes med de 
øvrige nødetater og HRS.  
 
Helseforetakenes AMK- sentral med 113 funksjon  skal ivareta all ressurskoordinering 
inkl. luftambulanse i sitt område.  
 

• AMK-sentral uten 113 
Alle sykehus med akuttberedskap skal ha kommunikasjonsberedskap, herunder kontakt 
med ambulanse på vei til sykehus.  Slik kommunikasjonsberedskap kan besørges gjennom 
AMK-sentral uten 113-funksjon som også har LV-sentral-funksjon.    
 
Helse Nord RHF anbefaler at helseforetakene i samarbeid kalkulerer en felles pris på LV-
tjenester til kommunenivået slik at Helse Nord fremstår med et enhetlig tilbud til 
kommunenivået.  Det anbefales at LV-sentral i sykehus skal ha minst 80 % ekstern 
dekning av de totale driftskostnadene for å levere tjenesten til kommunenivået.  Sykehus 
som ikke oppnår slik finansiering bør ikke ha egen sentral, men ivareta nødvendig 
kommunikasjonsbehov ved en skrankeløsing i for eksempel akuttmottaket. 
 

• Prehospitale akuttjenester skal ha høy prioritet 
Velfungerende ambulanse- og nødmeldetjeneste er viktig for befolkningens trygghet i 
dagens bosetningsmønster, en forutsetning for arbeids- og funksjonsdeling mellom 
sykehus og økt helsegevinst gjennom rett behandling til rett tid.  Helseforetakene bes 
derfor gi kvalitets- og effektiviseringsarbeid innenfor ambulanse- og nødmeldetjenesten 
høy prioritet de nærmeste år. 



 
 
3. Målsetting og status for ambulanse- og nødmeldetjenesten 
 
3.1 Målsetting 
 
- sikre befolkningens tilgang til forsvarlige akuttmedisinske helsetjenester 
- levere kvalitativt gode helsetjenester så tidlig og effektivt som mulig 
- besørge rett pasient til rett sted, og til rett tid 
- kvalitetssikre alle ledd i den akuttmedisinske kjede 
- prioritere, alarmere og koordinere helsetjenestens akuttressurser  
- effektiv og kostnadsoptimal ressursutnytting 
- nødvendig samordning med nødetatene 
- samhandling 1. og 2. -linjetjenesten 
 
3.2 Dagens tjeneste – status  
 
De samlede ambulanse- og nødmelderessursene i Helse Nord RHF har et betydelig omfang og 
det stilles store krav til organisering og koordinering.  Kartet under viser 
ambulanseressursene.  I tillegg kommer 11 AMK-sentraler i sykehus og kommunale LV-
sentraler. 
 
 

 
 
 

Universitetssykehuset  
Nord - Norge HF 

Hålogalandssykehuset HF 
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1 
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24 
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4 

Totalt: 

AMBULANSE - 
RESSURSER 
i Helse Nord 



Økonomisk er ambulanse- og nødmeldetjenesten en stor virksomhet.  Illustrasjonen nedenfor 
antyder kostnadsnivået i 2002 for ambulansedelen, inkl. helseradio.  I tillegg kommer AMK-
sentralene som er svært integrert i sykehusenes akuttmedisinske virksomhet. 
 



 
 

 
I Nødmeldetjenesten er det, i hh. t. forskrift, en ansvarsdeling mellom spesialisthelsetjenesten 
og primærhelsetjenesten.  Spesialisthelsetjenesten (Helse Nord RHF) har ansvaret for 
befolkningens tilgang til nødnummer 113 (og ambulansetjenesten) mens primærhelsetjenesten 
har ansvaret for befolkningens tilgang til LV-tjenester.  Begge nivåer, samt helsepersonell i 
vakt skal være tilknyttet – og bruke – helsetjenestens kommunikasjonssystem 
(helseradionettet). 
 
Befolkningens bruk av disse tjenestene fordeler seg på akutt nød (113) og øyeblikkelig hjelp 
(når hjelpen kan vente litt) gjennom 8-sifferet telefonnummer til respektive LV-sentral. Ca. 
90 % av antallet henvendelser tilhører LV-sentral. 
 
I Helse Nord-området er det hele 40 sentraler (se tabell nedenfor) som leverer LV-tjenester til 
befolkningen. Til sammenligning ligger det nå an til at kun 4 LV-sentraler i sykehus leverer 
slik tjeneste Sogn og Fjordane. 
 
Det store antall sentraler i Nord-Norge medfører bl.a. at et betydelig antall helsepersonell er 
knyttet opp til beredskaps- og kommunikasjonsarbeid 24 timer, alle årets dager.  Det synes å 
ligge en betydelig ressursgevinst / samfunnsøkonomisk gevinst i at helseforetakene 
samarbeider med primærhelsetjenesten om å rasjonalisere tjenesten.  For å sikre kvalitet, 
funksjonalitet og effektivitet er det sterkt å anbefale at helseforetakene leverer LV-tjenester til 
kommunenivået.  Økonomisk sett er det gunstig - både for spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten - at flere er med på å dele kostnadene.  Færre sentraler gir totalt sett 
lavere investeringskostnader, bemanningskostnader, generelle driftskostnader og 
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Nord-Norge HF

Hålogalandssykehuset HF
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opplæringskostnader.  Det foreligger nå en anbefaling fra Kokom (Nasjonalt senter for 
helsetjenestens kommunikasjonsberedskap) om at alt personell i LV-sentral skal ha 1 ukes 
opplæring. 



 
 
Det at sykehusene kan levere LV-tjenester til kommunene er også positivt i forhold til 
gjensidig samarbeid, befolkningens direkte tilgang til spesialisthelsetjenesten i ø-hj-
sammenheng og evt. FAM-løsninger (Felles AkuttMottak helseforetak/kommune).   
 

Nødmeldetjenesten: LV-sentraler i Nord-Norge 
AMK-sentral m/LV-funksjon Kommunale LV-sentraler 
Helse Finnmark HF har 2 Tana/Nesseby 
(Hammerfest, Kirkenes) Vadsø 
 Vardø 
 Båtsfjord 
 Berlevåg 
 Gamvik/Lebesby 
 Lakselv 
 Nordkapp 
 Måsøy 
 Alta 
 Karasjok 
 Kautokeino 
UNN HF har 0 Kvænangen 
 Nordreisa 
 Skjervøy 
 Kåfjord 
 Lyngen/Storfjord 
 Karlsøy 
 Tromsø 
 Balsfjord 
 Målselv 
 Bardu 
 Lenvik/Tranøy 
 Torsken/Berg 
 Gratangen interkomm. (GIV) 
Hålogalandssykehuset HF har 3 Vesterålen vaktsentral, Bø 
(Harstad, Stokmarknes, Narvik) Hamarøy vaktsentral (Hamarøy / Tysfjord) 
 Gratangen interkomm. (GIV) 
 Harstad/Bjarkøy/Lødingen/ Kvæfjord 
Nordlandssykehuset har HF 2 Steigen 
(Bodø, Gravdal) Meløy  
Helgelandssykehuset har HF 3 ingen i kommunene 
(Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen)  

Totalt 10 Totalt 30 
 
3.3 Tekniske systemkrav til nødmeldetjenesten 
 
Vi viser til tabell over anbefalte tekniske systemkrav i nødmeldetjenesten. Pr. i dag er det kun 
AMK-Bodø og AMK-Tromsø som teknologisk har et nivå som anbefales nasjonalt av bl.a. 
Kokom. Øvrige 9 AMK-sentraler og LV-sentraler har gammeldags analog teknologi. 
 
Vedr. LV-sentraler (herunder 9 av dagens AMK-sentraler)   
Ved feil på eksisterende analoge systemer kan man risikere at det ikke finnes reservedeler/ 
utskiftningsmulighet slik at man må bytte til / investere i en digital minimumsløsning.  



 
 
Vedr. AMIS / Locus, kostnader for informasjonssystemer 
Lisenser / brukerrettigheter er basert på antall fylker / antall innbyggere og må omfatte hele 
Nord-Norge.  Kostnadsmessig er fem og to sentraler derfor i hovedsak ikke svært ulike 
alternativ, forskjellen ligger i antall klientinstallasjoner.  For å oppnå betydelig 
kostnadsbesparelse benyttes RHF som konsernkunde og med intern fordeling av kostnadene. 
 
Pris investering digital teknologi i AMK / LV-sentral 
Investering i digital AMK-sentral med 113-funksjon (størrelse basert på 5 i Nord-Norge) er i 
størrelsesorden 2 – 3 mill. kr.  Investering i digital minimumsløsning for LV-sentral er i 
størrelsesorden 0,6 – 1 mill. kr.  Prisene er eksklusiv lisens-/rettighets-/utviklings- og 
vedlikeholdskostnader. 
 
3.4 Endringsarbeid i øvrige regioner 
 
I de øvrige RHF foregår det omorganiseringsprosesser med tilpasning av tjenesten til ny 
foretakstruktur.  
 
Helse Øst har fattet vedtak om struktur der legges det opp til en samordnet ambulanse- og 
nødmeldetjeneste, både operativt og organisatorisk. Sentralenes plassering ses i sammenheng 
med foretaksstrukturen. Det skal være AMK(113) -sentral i hvert helseforetak, bortsett fra at 
sykehusene i Oslo-området organiseres som tre foretak med felles AMK(113)- sentral og 
felles driftsorganisasjon for ambulanse- og nødmeldetjeneste under Ullevål 
universitetssykehus HF. 
 
3.5 Tiltak fra Helse Nord RHF 
 
Prehospitale akuttjenester fremkommer som prioriterte innsatsområder i Helse Nord RHFs 
styringsdokument 2002 til helseforetakene. Helse Nord RHF har i styringsdokumentet stilt 
krav til helseforetakene om - innen første halvår 2002 - å foreta analyse av organisering, 
tjenestetilbud og oppdragsprofil, og bedt om at kompetanse benyttes over foretaksgrenser der 
dette er hensiktsmessig. Helseforetakene er bedt om å ha ferdig en plan for etablering av 
driftsorganisasjon for prehospital akuttmedisin innen årsskiftet 2002/2003.  
 
Helseforetakene er oppfordret til å samarbeide tett med Helse Nords fagseksjon for å fremme 
enhetlig, hensiktsmessig og kostnadseffektiv organisering i regionen.  
 
Helse Nord RHF har i hh. t. krav i forskrift utpekt UNN HF til å ivareta funksjonen som  
ledende AMK-sentral ved krise/katastrofer, samt å ha et særlig ansvar for samordning av 
brukerkrav og systemutvikling innen helseregion. 
 
3.6 Møter med Helseforetakene – status  
 
Prosessarbeidet med ambulanse- og nødmeldetjenesten i Helse Nord startet med et møte i 
Bodø 27/8-02. Alle sykehus i regionen var representert og møtet avdekket en del forskjellig 
oppfatninger av hvordan ambulanse- og nødmeldetjenesten best kunne organiseres. Det ble 
gitt faglige råd fra Helse Nord.  Representanter fra Helse Nord har gjennomført besøk til alle 
HFene. Helseforetakene ga følgende tilbakemelding: 



 
 
• 5/11-02 Helse Finnmark HF 

I Helse Finnmark er akuttavdelingene enige om at de ønsker å fortsette som to enheter 
med 113-mottak ved begge sykehus og duplisert driftsorganisasjon. Det argumenteres 
med at Finnmark har så lange avstander at det ikke vil være mulig å få tilstrekkelig 
kjennskap til geografien dersom det etableres et felles 113-mottak. Det bygges egne 
driftsorganisasjoner for helseradionettet som er lagt til medisinteknisk avd. på begge 
sykehusene.  Helse Finnmark HF synes ikke å følge de faglige anbefalinger som er gitt 
fra Helse Nord RHF. 

• 7/11-02 UNN HF 
UNN HF har en organisering av ambulanse- og nødmeldetjenesten i hh. t. våre 
anbefalinger. På møtet ble funksjonen som regionalt kompetansesenter for landsdelen 
diskutert, og UNNs spesielle ansvar ble presisert. 

• 8/11-02 Helgelandssykehuset HF 
Ledelsen ved Helgelandssykehuset er bekymret for flere sider ved de endringene vi har 
foreslått. Det samlende ansvaret for ambulanse- og nødmeldetjeneste er en ny oppgave 
for helseforetaket som de ikke føler de har økonomi til å ivareta. Helgelandssykehusets 
ledelse antydet en organisering av de prehospitale akuttjenestene med AMK –sentral med 
113 funksjon på to steder i regionen som et alternativ.  

• 11/11-02 Hålogalandssykehuset HF 
Hålogalandssykehuset var splittet i synet på sentralisering av 113 og 
driftsorganisasjonen. Det ble fra avd. Stokmarknes argumentert med at dagens 
organisering av 113 fungerer godt. Man er dessuten redd for at en omlegging vil føre til 
at Stokmarknes sykehus vil miste pasienter. Foretaksledelsen sluttet seg til de faglige råd 
fra Helse Nord RHF og la frem en organisasjonsplan i tråd med disse.  

• 20/11-02 Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset har planlagt en driftsorganisasjon som er i tråd med de føringer som 
er lagt fra RHF. Driftsorganisasjonen er under etablering og skal være en seksjon under 
anestesiavdeling. Det gjenstår samordning med avdelingen i Lofoten. 

 
4. Reformen – nasjonale føringer 
 
4.1 Generelt 
 
Helse Nord RHF har gjennom lov om helseforetak fått sørge-for-ansvaret for de prehospitale 
akuttmedisinske tjenestene som tidligere lå på fylkes nivå. Ansvar for all 
luftambulansetjeneste i regionen inkludert flyoperative del, som tidligere ble ivaretatt sentralt, 
er også lagt til de regionale helseforetakene.  
 
Medisinsk nødmeldetjeneste er regulert gjennom FOR 2000-12-01 (Forskrift om medisinsk 
nødmeldetjeneste). Her pålegges de regionale helseforetakene å sørge for etablering og drift 
av medisinsk alarmtelefon 113 og etablering og drift av AMK-sentraler og 
kommunikasjonsberedskap og -utstyr for ambulansetjenesten. Regionforetakene pålegges å 
utpeke hvilken AMK-sentral som skal ha ledelsen når situasjonen involverer flere sentraler. 
Det skal også utpekes et helseforetak i den enkelte region som skal ha et særlig ansvar for 
samordning av brukerkrav og systemutvikling innen helseregionen. 



 
 
Andre sentrale føringer for organisering av de prehospitale tjenester: 

• NOU 98:9 ”Hvis det haster..” anbefaler maksimum én AMK-sentral pr fylke.  
• Ny forskrift om krav til de akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. 

Helsedepartementet kommer i løpet av 2003 med en forskrift om prehospital 
akuttmedisin som i grove trekk vil bygge på 

• Innst. S. nr. 300 (2000-2001) ”Innstilling fra sosialkomiteen om akuttmedisinsk 
beredskap”. Her legges føringer for organisering av foretakenes prehospitale tjenester. 
I innstillingen (kpt. 1.4) skriver komiteen blant annet: 

 
”Det er behov for en gjennomgang av dagens organisering av de akuttmedisinske 
tjenestene med fokus på om økonomiske og personellmessige ressurser brukes på en 
fornuftig og rasjonell måte.” Videre sier man at ”Den overordnede målsetting må 
være en beredskap som har høy faglig standard, det vil si klare ansvarsforhold, 
hensiktsmessig organisering, innarbeidede rutiner og gode tekniske løsninger.”  
 
Intensjonen i innstillingen er å forenkle og effektivisere tjenesten, ikke bare operativt, 
men vel så mye organisatorisk. Det drøftes antall og størrelse på AMK-sentraler uten 
at det blir gitt klare råd.  

• Forslaget til statsbudsjett 2003 legger vekt på nødvendighet av å gjennomgå hele den 
akuttmedisinske kjede og spesielt AMK(113) -sentralene med hensyn på tidsbruk for å 
kunne redusere responstider (tid fra mottak av medisinsk nødmelding 113 til 
ambulansen er hos pasient). 

• Forslag til statsbudsjett antyder at det er aktuelt å overføre ansvaret for syketransport 
og skyss av helsepersonell til RHFene fra 2004. 

• Det pågår en utredning i regi av Justisdepartementet for å vurdere en evt. overgang til 
ett felles nødnummer, 112, for alle nødetatene. 112 er i dag det felleseuropeiske 
nødnummer. 

   
4.2 Faglige krav  
 
Viktige forutsetninger for driftsorganisasjon 
 
• Felles driftsorganisasjon for ambulanse og nødmeldetjeneste, integrert og samordnet og 

med en operativ struktur med klare ansvars- og myndighetsforhold som er i stand til å 
utøve det nødvendige systemansvar for tjenesten. (Ref. NOU 98:9) 

• Medisinsk faglig, operativt og administrativt ansvar må være klart definert og plassert i en 
klinisk avdeling med akuttmedisinske oppgaver.  I hh. t. forskrift om medisinsk 
nødmeldetjeneste skal mottak av 113-telefon integreres i avdeling som arbeider med 
akuttmedisin. 

• De sentrale ledd i driftsorganisasjonen bør være fysisk samlokalisert for å kunne utvikle et 
fagmiljø som kan ivareta fagoppgavene, fungere som lokalt kompetansesenter og sikre 
kvalitet og oppfølging av tjenesten.  



 
 
Viktige forutsetninger for AMK –sentral med 113 funksjon (jfr. forskrift om medisinsk 
nødmeldetj.) 
 
• Kunne etablere uten tidstap en enkel og sikker direkte kontakt mellom publikum og 

helsepersonell og på faglig grunnlag instruere og veilede publikum, samtidig som 
henvendelsen vurderes, hastegrad fastsettes og utrykkingspersonell (ambulanse, lege i 
vakt, politi, brann, evt. jordmor, hjemmesykepleier) alarmeres.  

• Overvåke aksjon gjennom direkte kontakt med utrykkingspersonell slik at det til enhver 
tid er mulighet for forsterking eller tilbakekalling av ressurser utfra prioriterte behov. 

• Tett samarbeid med involvert LV-sentral og evt. andre AMK-sentraler og andre nødetater 
både i varslings- og aksjonsfase. 

• Ha overordnet ressursoversikt i foretaksområdet (inklusive luftambulanseressurser)  
• Ta ansvar for prioritering og koordinering av alle ressurser 
• Entydig plassert og ivaretatt systemansvar og fagansvar gjennom hele døgnet 
• Kapasitet til å ivareta daglig beredskap samt krise- og katastrofesituasjoner 
• Bemanning som ivaretar fagkrav, sikkerhet og kvalitet både operativt og medisinsk. 

Bemanning må avspeile aktivitet, men det bør være minst to operatører tilgjengelig 
gjennom hele døgnet.  

• Kompetanse som omfatter medisinskfaglig, operativt og kommunikasjonsmessig 
fagkunnskap. Det må stilles krav om kontinuerlig opplæring, etterutdanning av 
operatørene. Nødvendig trening og erfaring krever en sentral med dekningsområde som 
gir et visst volum av nødhenvendelser, og antall operatører må begrenses. Det må også 
stilles krav til lokal kunnskap om ressurser, geografi og spesielle forhold.   

• Teknologisk utrustning skal ivareta behov for telefoni-, data – og radiokommunikasjon i 
aksjonsnettverk og fagnettverk. Utstrakte geografiske områder, lav befolkningstetthet, 
liten oppdragsmengde og marginal tilgjengelighet på alternative ambulanseressurser, gjør 
det spesielt viktig å til enhver tid ha visuell oversikt over aktuelle ressurser. 

• Dokumentasjon av virksomhet i hh. t. forskrift. Sentralen skal bl.a. ha utstyr for logging 
av viktig trafikk. AMIS bør innføres som dataverktøy for oppdragshåndtering og 
rapportering. 

 
Viktige forutsetninger for plan og samhandling 
 
• Sentralen skal være en knute i et fagnettverk med sykehusets fagpersonell og andre 

fagsentra (andre sykehus, LV-sentraler, giftsentralen, senter for dykkemedisin osv) og 
aksjonsnettverk med utrykkingsressurser, legevakt, brann og politi. Utrykkingstjeneste og 
lege i vakt skal kunne settes i konferanse med sykehusenes fagpersonell. Pasientdata, for 
eksempel EKG, må kunne overføres elektronisk slik fagdialog muliggjøres og 
spesialistavgjørelser forflyttes dit pasienten befinner seg.  

• Det må utarbeides strategi for helhetlig ressursutnyttelse, kompetanseutvikling og 
utvikling av kvalitetssystemer i tjenesten i samarbeid med kommunene, ambulansetjeneste 
og de øvrige AMK(113) -sentraler i regionen  

• Sentralen skal inngå i nettverk med øvrige AMK(113) -sentraler i regionen. Planer for 
samordning av aksjoner ved mindre og større hendelser må utarbeides. Det må utarbeides 



integrert planverk for systemsikkerhet som omfatter handlingsplaner inkludert 
reservevarslingsplaner ved større hendelser som krise- og katastrofesituasjoner, trusler 
mot sentralen, brann, sabotasje, linjebrudd. 

 
4.3 Ansvar ambulanse / ressurskoordinering 
 
• Krav til kompetanse - bemanning – responstider – utstyr er fastsatt i ambulanseplaner og 

kontrakt med drivere. Driftsorganisasjonen har ansvar for at disse forhold til enhver tid 
blir fulgt opp og videreutviklet og tilfredsstiller krav om forsvarlighet. 

• Alle ambulanseressurser, inkludert luftambulanse, rekvireres gjennom AMK(113) -
sentral. LV-sentral eller AMK-sentral uten 113-mottak kan formidle anmodning om 
ambulanse til oppdrag med liten grad av hast til AMK-sentralen. Ved hastegrad ”akutt” 
kan LV-sentral eller AMK-sentral uten 113-mottak alarmere ambulanse og lege i vakt 
direkte, for deretter å sette oppdraget over til AMK- sentral med 113 funksjon  (i hh. t. 
Norsk indeks for medisinsk nødhjelp). For rekvirering av luftambulanse setter AMK(113) 
-sentralen rekvirent i konferanse med LA-AMK i hh. t. rekvireringsretningslinjer for 
luftambulansen fastsatt av Helsedepartementet. AMK-Tromsø er LA-AMK for 
flyambulansetjenesten i Nord Norge (se definisjoner).  

• Alle ambulanseenheter dokumenterer sin virksomhet i hh. t. krav om journalføring og skal 
rapportere til helseforetaket v/driftsorganisasjonen. 

 

Kilder 
- Forskrift nr. 1206 om medisinsk nødmeldetjeneste gjeldende fra 010102 
- Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 
- NOU 1998:8 og 9 
- Stortingsmelding nr. 43 ”Akuttmeldingen” 
- Innstilling Stortinget nr. 300 (2000 – 2001) 
- Forslag til Statsbudsjett 2003 
 
 

Utrykte vedlegg 
- Innspill fra Helgelandssykehuset HF 
- Innspill fra Hålogalandssykehuset HF 
- Innspill fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
- Innspill fra Helse Finnmark HF 
- Innspill fra Nordlandssykehuset HF 
- Elementer av anbefalte tekniske systemkrav - tabell 
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