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STYRESAK 44-2006  AMK-STRUKTUR I HELSE NORD  
 

Møtedato: 14. juni 2006 

 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF har behandlet styresak 103-2002 i styremøte, den 12. desember 
2002. I vedtaket anbefaler styret at det skal være én akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 
(AMK-sentral) med 113-funksjon i hvert helseforetak med helhetlig ansvar for 
foretaksområdet, herunder ressurskoordinering.   
 
Det aktuelle vedtaket hadde karakter av en sterk anbefaling. Formålet med denne saken er å 
presisere at ovennevnte vedtak og føringer i saksfremlegget må implementeres i Helse 
Finnmark HF, og skal gjennomføres så snart dette er praktisk mulig – etter at foretaksmøte i 
Helse Finnmark HF er avholdt.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF pålegger Helse Finnmark å implementere ordningen med en 

AMK-sentral ved at AMK-Kirkenes legges ned, og nødnummer 113 omrutes til AMK-
Hammerfest. Helse Finnmark HF skal effektuere dette så snart som praktisk mulig. 
Beslutning om tidspunkt og opplegg for ny organisering skjer etter nødvendig drøfting 
med tillitsvalgte/arbeidstakerorganisasjonene. 

 
2. Det etableres en driftsorganisasjon felles for ambulanse- og nødmeldetjenesten i Helse 

Finnmark HF med ledere for administrasjon, operativt og medisinsk systemansvar, 
forankret i akuttmedisinsk avdeling ved Hammerfest sykehus. 

 
 
Bodø, den 7. juni 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg: Vedtak i RHF styresak 103-2002 Organisering av medisinsk 

nødmeldetjeneste, herunder 113-struktur og ambulansekoordinering 
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UTREDNING 
 
Med unntak av Helse Finnmark HF (fremdeles to AMK-sentraler) har helseforetakene fulgt 
opp vedtaket – sist Hålogalandssykehuset HF som ble samlet til ett ”113-rike” i mars 2006. 
Helse Nord RHF bidro med 2 MNOK i investeringsramme øremerket teknisk oppgradering av 
AMK-Hammerfest. Dagens organisering av de prehospitale tjenestene i Helse Finnmark 
preges av en oppgave- (og til dels ansvars-) deling mellom Øst- og Vest-Finnmark – også noe 
personellmessig dublering.  
 
Bakgrunnen for at administrasjonen i Helse Nord RHF nå fremmer sak om at også Helse 
Finnmark skal implementere ordningen med en AMK-sentral i hvert helseforetak, kan kort 
begrunnes med følgende forhold: 
 
Nye faglige krav 
”Skrova-saken” medførte systemkritikk fra Helsetilsynet mot Nordlandssykehuset HF 
(daværende AMK–Lofoten), og tilsynet slo fast at forsvarlighetshensyn tilsier at bemanning i 
AMK-sentral skal være minimum 2 kvalifiserte operatører i tilstedevakt hele døgnet. Dette er 
en konkretisering av ny forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” 
gjeldende fra 010405 og inngår i Helse Nords retningslinjer til forskriften. Her fremgår det 
også at ”Akuttmedisinsk kontaktpunkt i sykehus uten mottak av medisinsk nødnummer skal 
ikke betegnes AMK-sentral. Funksjonen kan legges til akuttmottak, felles akuttmottak 
(FAM), LV-sentral i sykehus eller i annen aktuell klinisk avdeling.” 
 
Forskriften legger i § 9 et klarere helhetsansvar til AMK-sentral, herunder å ”styre og 
koordinere ambulanseoppdrag”. 
 
Flåtestyring 
Det er besluttet å gjennomføre en anbudsrunde på ressursstyringssystem (flåtestyring) for 
ambulansetjenesten (jfr. også styringsdokumentet 2006) i den hensikt å oppnå faglige 
gevinster og effektivisering. For Helse Finnmark HF medfører denne investeringen en årlig 
kostnad (avskrivning + driftskostnader) på ca. kr. 999.680,-. Denne kostnaden vil være 
uavhengig av en eller to AMK-sentraler i Finnmark.  
 
Driftskostnader AMK 
Minimum bemanningskrav i AMK-sentral vurderes å gi følgende årlig driftskostnad pr. 
AMK-sentral (Kilde: Helse Midt-Norge RHF: Utredning om prehospitale tjenester 2003, del 
1): 
 
Indeksregulert med 3 % pr. år til ca. 2007-priser: 
Bemanning (2+2+2) kr. 6 534 000,- 
Faste kostnader * kr. 1 839 000,- 
Sum kr. 8 373 000,- 
* anslag husleie, utgifter til tele- og datakommunikasjon, div. overhead. 
 
I tillegg kommer kostnader til teknisk drift/vedlikehold, avtaler eksterne leverandører etc. 
 
Besparelsene ved å legge ned AMK-sentralen i Kirkenes vil, på grunn av samorganisering av 
intensiv- og mottaksavdeling, bli på ca. 2,5 mill. kr. årlig. Dette innebærer en reduksjon på 
om lag fem årsverk, jfr. styresak 46/2005 i Helse Finnmark.  
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Andre forhold 
Styret i Helse Finnmark HF gjorde følgende vedtak i styremøte, den 29. mai 2006: 
 
1. Styret tar fremlagte prognose for resultat i 2006 til etterretning 
2. Styret forventer maksimal oppmerksomhet og innsats både fra ledelse og ansatte i arbeidet  
      med å bringe foretaket i økonomisk balanse 
3. Styret innser at det selv med betydelige HF-interne tiltak i 2006 ikke er realistisk å oppnå 

økonomisk balanse i driften 
4. Det vil derfor i samarbeid med Helse Nord være nødvendig å planlegge strukturelle tiltak for å 

redusere kostnadsnivået i foretaket.  Disse tiltakene forutsettes ikke å få negative følger for 
prioriterte pasientgrupper med behov for nærhet og tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten. 

5. Nye tiltak konsekvensvurderes før iverksetting. 
 
Den økonomiske situasjon i Helse Finnmark HF er vanskelig. Det er behov for iverksetting av 
tiltak som reduserer kostnadene. Implementering av en AMK-sentral i Helse Finnmark HF er 
et tiltak som ikke får negative følger for prioriterte pasientgrupper. Kvaliteten på tjenesten vil 
kunne opprettholdes og utvikles videre. Samtidig bidrar tiltaket til å redusere kostnadene ved 
driften av Helse Finnmark HF.  
 
Personellmessige konsekvenser 
Det foreslåtte tiltaket vil medføre en reduksjon på fem årsverk. Det skal løses ved interne 
omrokeringer i Helse Finnmark. Følgelig vil dette ikke medføre behov for oppsigelser, men 
medarbeidere må kunne påregne andre oppgaver.  
 
Vurdering og anbefaling 
I denne saken foreslås å implementere ordningen med en AMK-sentral i Helse Finnmark. 
Dette bl.a. for å ivareta helseforetakets behov for faglig oppfølging av den enkelte 
ambulansetjeneste, pasientlogistikk (herunder grensesnittet mot syketransport), kunne ha 
tilstrekkelig lokalkunnskap (herunder geografi og lokale legevaktsordninger), ivareta 
befolkningens behov for tilgjengelighet (herunder samisk språk) og behov og kapasitet til 
konkret samhandling med enkelte kommune og legevaktsentral. I tillegg til den faglige 
begrunnelsen veier det økonomiske også tungt når en endring kan skje uten at det berører 
prioriterte pasienttilbud. Omlegging til én AMK-sentral i Helse Finnmark vil ikke berøre 
pasienttilbudet, det vil redusere kostnadene. Nedlegging av AMK Kirkenes vil medføre en 
reduksjon på fem årsverk. Det vil ikke føre til behov for oppsigelser, men medarbeidere må 
kunne påregne endrede oppgaver.  
 
Sett i forhold til faglige ressurser intrahospitalt, befolkningsmengde og prehospitale 
akuttmedisinske ressurser (bla redningshelikopteret i Banak som alarmeres og koordineres fra 
AMK-Hammerfest), bør AMK-sentralen for Finnmark være lokalisert til Hammerfest 
sykehus. 
 
I nevnte utredning fra Helse Midt-Norge RHF fremgår det at de legger til grunn at en 
minimumsbemannet (2+2+2) AMK-sentral kan betjene inntil 130.000 mennesker (uten LV-
sentral funksjon for kommuner). I vår utredning 103-2002 ble det brukt eksempel på 100.000 
innbyggere. Det vurderes derfor som kapasitetsmessig forsvarlig at en AMK-sentral med 
minimumsbemanning betjener Helse Finnmarks ca. 73.000 innbyggere. 
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Endring til kun én AMK-sentral for Finnmark vil gi minst like god, sannsynligvis bedre 
forsvarlighet i tjenesten. En sentral vil medføre et økt fokus på likeverdige tjenester til 
befolkningen, sikre tilfredsstillende bemanning og kompetanse – og styre/koordinere de 
samlede ressursene i helseforetaket. I tillegg vil dette medføre et samlet driftsansvar i én 
driftsorganisasjon forankret i akuttmedisinsk avdeling. Med teknisk velfungerende løsninger 
og innføring av flåtestyringssystem i løpet av 2006 vil en AMK-sentral i Finnmark kunne yte 
gode prehospitale akuttjenester til befolkningen og en høy servicegrad til 
primærhelsetjenesten. 
 
 


