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STYRESAK 91-2009  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten 

Sakspapirene ettersendes. 
4. Overenskomstforhandlingene 2009 – resultat  
5. Prosjekt pasientreiser – overtakelse av oppgaver fra NAV 
6. Justis- og politidepartement – høring rapport 112: ”Forslag til fremtidig organisering av 

nødmeldetjenesten” 
7. Viken Senter  

Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1 og Fvl. § 13.2. 
Sakspapirene ettersendes. 

 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

Framlagte saker tas til orientering. 
 
 
Bodø, den 9. oktober 2009 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 91-2009/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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STYRESAK 91-2009/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
 
 
 



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009 200800671 231 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Erik Arne Hansen/Åshild J. Nordnes, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 91-2009/4  OVERENSKOMSTFORHANDLINGENE 2009  
 – RESULTAT  
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Formål/sammendrag 
Denne saken er en oppsummering av resultatet av overenskomstforhandlingene i 2009 i Helse 
Nord som er et ordinært mellomoppgjør.  
 
Bakgrunn/fakta 
Det ble i tilknytning til forhandlingene for 2008 avtalt i de innledende sentrale forhandlinger 
at en i 2009 skulle forhandle om eventuelle lønnsjusteringer. Det ble ikke forhandlet om 
eventuelle endringer i pensjonsordningene, slik det var åpnet for i stat og kommune. Dette 
skyldes at partene i 2008 avtalefestet at eventuelle endringer i offentlig tjenestepensjon skulle 
få virkning for tilsvarende ordninger i Spekter. Alle de fem hovedorganisasjonene har hatt 
mellomoppgjør i år. Oppgjøret er dels gjennomført sentralt og dels lokalt.  
 
Regjeringen la i Statsbudsjettet for 2009 til grunn en lønnsvekst på 5 %. KS hadde allerede 
våren 2008 avtalte tillegg i 2009 som ga en årslønnsvekst på 4,7 til 4,8 %. 
 
Forhandlingsordningen  
Selv om årets oppgjør var et mellomoppgjør, var det omfattende aktivitet knyttet til oppgjøret, 
både sentralt og lokalt ved foretakene. Det gjennomgås kort hvilke forbund som kun hadde 
sentrale oppgjør og omfanget av lokale B-delsforhandlinger. Se for øvrig prinsippskisse for 
Spekters forhandlingsmodell og modell for overenskomstforhandlinger med A2-del. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I de innledende sentrale forhandlingene (del A) ble det avtalt sentrale tillegg med LO Stat og 
YS Spekter tilsvarende det som var avtalt i frontfagområdet. De videre forhandlinger kom 
først i gang etter at stat og kommuneoppgjøret var avsluttet. 
 
I de forbundsvise sentrale forhandlingene (del A2) med Unio, LO og YS-forbundene var det 
enighet om kun å gjennomføre et sentralt oppgjør bl. a. som følge av store overheng og lite 
handlingsrom.  

Overenskomstforhandlinger Helse
Modell med A2 del

Del A
Sos.
best.
”A1”

”A2” Del B

Resultat:

Spekter Avsluttende 
sentrale 
forhandlinger som 
avgjør 
overenskomstens 
innhold

Spekter

Hovedorg. Hovedorg.

Spekter 
Helse

Forbund
Overenskomst mellom 
Spekter og Hovedorg.

Helse-
foretak

  



 
 
I de forbundsvise sentrale forhandlingene (del A2) med Legeforeningen ble det avtalt sentrale 
tillegg for LiS (Leger i spesialisering) og turnusleger.  
 
For overleger var det enighet om å gjennomføre lokale forhandlinger (del B). I de lokale 
forhandlingene med Legeforeningen ble det fremforhandlet resultater med en årslønnsvekst 
som i prosent var om lag den samme som for LiS (Leger i spesialisering). Imidlertid ble de 
nominelle tilleggene betydelig høyere grunnet et i utgangspunktet høyere lønnsnivå. 
 
Forbund uten sentral avtaledel gjennomførte kun lokale forhandlinger (del B) slik det fremgår 
av forhandlingsmodellen, se over.  
 
Selv om mange forbund kun hadde sentrale forhandlinger, ble det likevel gjennomført over 
230 B-delsforhandlinger i landets foretak i sommer. 
 
Forhandlingene ble avsluttet i enighet med alle hovedorganisasjoner. Det legges også opp til å 
effektuere oppgjøret seinest i årets oktoberlønn.  
 
Resultatet i Helse Nord 
Årets lokale forhandlinger er gjennomført i tråd med de forhandlingstekniske rutiner som ble 
besluttet februar 2008, jf. styresak 9-2008 Beslutnings – og forankringsstruktur i tariffområdet. 
 
Resultatene presenteres i de følgende to tabeller, fordelt på foretak og fordelt på forbund. 
 
Resultat pr. helseforetak 
BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2009

Overheng og glidning fra 200Oppgjør 2009 Sum årsvirkning 2009 Overheng til 2010
Foretak Fast lønn 1.1.09 Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Finnmark 669 050 411 2,5 % 16 520 832 1,1 % 7 466 604 3,59 % 23 987 436 1,2 % 8 171 701
UNN 2 285 076 783 3,1 % 68 038 473 1,7 % 37 816 962 4,63 % 105 855 434 1,3 % 29 895 840
NLSH 1 167 653 500 3,4 % 38 569 005 1,5 % 17 652 398 4,81 % 56 221 403 1,3 % 15 228 382
Helgeland 482 393 845 2,9 % 13 755 323 1,5 % 7 141 359 4,33 % 20 896 733 1,4 % 6 710 013
Apotek 30 892 000 0,0 % 0 4,0 % 1 223 830 3,96 % 1 223 830 0,0 % 0
RHF 80 830 899 1,2 % 991 935 2,7 % 2 165 895 3,91 % 3 157 830 1,2 % 943 588
Sum 4 715 897 438 3,0 % 137 875 566 1,6 % 73 467 048 4,48 % 211 342 666 1,3 % 60 949 524

Tillegg og overtid 10,0 % 13 787 557 7 346 705 21 134 267 6 094 952
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 10 919 745 5 818 590 16 738 339 4 827 202

Sum 162 582 868 86 632 343 249 215 272 71 871 679  
 
Av tabellen fremgår også at vi har et overheng til 2010 på 1,3 %. Dette kan betraktes som 
andel av lønnsoppgjøret for neste år allerede er disponert.  
 
Resultat pr. arbeidstakergrupperinger 
BEREGNING AV LØNNSVEKST I 2009

Overheng og glidning fra 200Oppgjør 2009 Sum årsvirkning 2009 Overheng til 2010
Gruppe Fast lønn 1.1.09 Prosent Økn fast lønn Årsprosent Økt fast lønn Prosent Økn fast lønn Prosent Økn fast lønn
Leger 949 164 766 0,2 % 1 617 079 4,0 % 37 937 390 4,17 % 39 554 469 0,0 % 0
Øvrige akademikerne 206 161 861 2,7 % 5 494 076 2,0 % 4 222 638 4,71 % 9 716 714 0,9 % 1 920 096
Unio 1 478 958 245 4,2 % 60 173 976 0,4 % 6 209 765 4,49 % 66 383 793 1,5 % 22 774 303
SAN 258 383 357 2,9 % 7 358 270 2,0 % 5 163 517 4,85 % 12 521 787 1,3 % 3 247 536
LO 988 699 811 3,9 % 36 734 156 0,9 % 8 469 631 4,57 % 45 203 787 2,0 % 19 397 499
YS 412 206 085 3,7 % 14 576 634 1,3 % 5 358 182 4,84 % 19 934 816 1,8 % 7 565 241
Andre 422 323 313 2,9 % 11 921 376 1,4 % 6 105 925 4,27 % 18 027 300 1,4 % 6 044 850
Sum 4 715 897 438 3,0 % 137 875 567 1,6 % 73 467 047 4,48 % 211 342 666 1,3 % 60 949 524

1
Tillegg og overtid 10,0 % 13 787 557 7 346 705 21 134 267 6 094 952
Arbeidsgiveravgift 7,2 % 10 919 745 5 818 590 16 738 339 4 827 202

Sum 162 582 868 86 632 342 249 215 272 71 871 679

 
Et lønnsoppgjør som ligger på 4,51 % er noe lavere enn hva Spekter har anslått for oppgjøret 
for område 10 Helse totalt, hvor anslaget for samlet lønnsvekst er ca. 4,7 %.  



 
 
Årets oppgjør har jevnt over sene virkningstidspunkt. Det er medvirkende til oppgjørets 
resultat. 
 
Evaluering av årets oppgjør og forberedelser mot neste oppgjør 
En vil ikke ha de faktiske resultater før endelig utbetaling lønn foreligger ved årsskiftet. Det 
vil sannsynligvis også bli satt i gang en felles evaluering av årets oppgjør, i regi av det sentralt 
oppnevnte Strategi- og Forhandlingsutvalget.  
 
Relevante erfaringer derfra vil vi ta med oss mot hovedtariffoppgjøret i 2010.  
 
Som del av forberedelsene fram mot neste oppgjør bør det avklares på hvilken måte og når 
styret for Helse Nord RHF skal involveres.  
 
 



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 9.10.2009 200800636-73 011 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Hanne Risa, tlf. 75 51 29 66 
 

 

STYRESAK 91-2009/5  PROSJEKT PASIENTREISER – OVERTAKELSE AV  
 OPPGAVER FRA NAV 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Formål/sammendrag 
Innen 31. desember 2009 skal helseforetakene ha overtatt reiseplanlegging, informasjon om 
rettigheter og refusjon av utlegg til pasientreiser. Til nå er det NAV som har utført oppgaven 
på vegne av helseforetakene. Rettighetene blir de samme, men brukerne vil oppleve noen 
praktiske endringer.  
 
Prosjekt Pasientreiser forbereder overtakelsen av de siste pasientreiseoppgavene fra NAV. 
Denne saken vil gi en oversikt over status i dette prosjektet. 
 
Bakgrunn 
I løpet av høsten overtar helseforetakene oppgaver med reiseoppgjør, informasjon og 
veiledning og rekvisisjonsutsteding på kommunikasjonsmessig grunnlag (når det ikke finnes 
rutegående transport). Helseforetakene overtok det fulle finansieringsansvaret fra Arbeids- og 
velferdsetaten i 2004. NAV har siden da utført noen pasientreiseoppgaver på vegne av 
helseforetakene. NAV skal ikke lenger utføre noen pasientreiseoppgaver. 
 
Overføringen av oppgavene vil ikke endre pasientens rettigheter, men det betyr noen praktiske 
endringer. Pasienten kan ikke lenger gå til NAV for å få tilbake penger etter å ha lagt ut 
penger til reise til og fra behandling/undersøkelse. Nå skal pasienten fylle ut et 
reiseregningsskjema og sende det til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS i Skien. 
Der skannes kravet med alle vedlegg og det sendes så til det pasientreisekontoret hvor 
pasienten er hjemmehørende. Der behandles kravet, og penger og vedtak blir sendt ut fra 
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS i 
Skien. 
 
Organisering 
I Helse Nord er det ett pasientreisekontor i 
hvert helseforetak. De ligger i Hammerfest, 
Tromsø, Gravdal i Lofoten og Mosjøen. 
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS i 
Skien gjør alle transaksjonstunge oppgaver for 
helseforetakene, som skanning, utbetaling av 
penger og vedtaksbrev. 
 
Reiseregning – den ene store endringen for 
bruker  
Den største endringen er at bruker ikke lenger 
kan oppsøke NAV for å få refundert utlegg i 
forbindelse med en pasientreise. Fra 
oppstartstidspunktet i egen kommune må 
bruker selv fremme krav ved å fylle ut et reiseregningsskjema. Dette skal sammen med 
eventuelle vedlegg legges i en ferdig adressert konvolutt og sendes til Helseforetakenes senter 
for pasientreiser ANS i Skien.  



 
 
På 05515 – nasjonalt telefonnummer for pasientreiser, kan brukeren få hjelp til å fylle ut 
reiseregningen. For noen betyr dette at det blir enklere å få refundert reiseutgifter, mens det 
for andre kan bli noen problemer. For at overgangen ikke skal bli så stor, har alle NAV-
kontorer fra 4. mai 2009 tatt i bruk et nytt reiseregningsskjema, som stort sett er likt det som 
innføres fra høsten. Brukerne skal nå selv fylle ut skjemaet, men kan i overgangsperioden få 
hjelp og veiledning på NAV-kontoret. Etter overtakelsen vil reiseregningsskjema fortsatt bli 
tilgjengelig på alle NAV-kontorer.  
 
Rekvisisjon på fly og av kommunikasjonsmessige grunner – den andre store endringen 
for bruker  
Dersom det ikke finnes rutegående tilbud, kan pasienten få rekvisisjon til annen transport. Det 
fikk han tidligere på NAV. Etter overtakelsen skal ikke pasienten gå på det lokale NAV-
kontoret, men ringe 05515. Må pasienten reise med fly skal han også ringe 05515. Her vil 
pasienten i tillegg ved behov få hjelp til planlegging av reisen og informasjon om rettigheter 
og valg av reisemåte til behandling. 
 
Informasjon om endringene til brukere og helsepersonell 
I forkant av overtakelsen av pasientreiseoppgavene fra NAV er det laget en nasjonal 
informasjonskampanje. Den inneholder nytt reiseregningsskjema, brosjyre, plakater og 
visittkort med enkel informasjon til brukerne.  Informasjonspakken sendes bredt ut til over 20 
000 behandlere, transportører, fastleger og NAV-kontor sju dager før overtakelse. Det er lagt 
vekt på at brukerne skal finne informasjon når han har bruk for den. Utsendelsen følges opp 
både opp både i forkant og etter utsendelsen.   
 
Det er laget en plan for å nå ut i lokalmedia for å få informativ omtale om endringene. Etter 
åpningen i Orkdal ble det lite omtale i media, mens åpningen i Ålesund fikk mye og positiv 
omtale. Omtale eller ikke omtale i lokalmedia avhenger av mediebildet rundt, slik at 
supplerende tiltak som f.eks. annonsekampanje vurderes fortløpende. Endringene er også 
informert om gjennom Internett og alle helseforetakenes intranett. Det er inngått avtale med 
NAV om at de i overgangsfasen fram til nyttår er behjelpelige med å informere pasienter, dele 
ut reiseregningsskjema og annet informasjonsmateriell. Prosjektet har hatt møter med 
brukerutvalg og brukerorganisasjoner for å informere om de endringene. 
 
Erfaringene fra Pasientreise ved St. Olavs viser at de fleste greier å fylle ut skjema greit. De 
som har størst utfordringer med å fylle ut reiseregningsskjema, reiser ofte sammen med 
ledsager som kan hjelpe eller reiser på rekvisisjon og ikke har noen utlegg i forbindelse med 
reisen. Erfaringer fra andre pasientreisekontor følges opp fortløpende på dette området og 
supplerende tiltak blir vurdert. 
 
Status i prosjektet 
Den nasjonale piloten Pasientreiser ved St. Olavs i Orkdal har allerede startet med å overta 
oppgaver fra NAV. De og Helseforetakenes senter for pasientreiser startet opp 1. september. 
Overtakelsen har gått bra. De rapporterer om at saksbehandling tar noe lenger tid enn 
forventet, men det er færre telefoner. I Skien rapporterer også om at det fungerer som det skal. 
Felles nasjonalt telefonnummer for pasientreiser 05515 ble tatt i bruk før sommeren. 
 
Når det gjelder overtakelsen av oppgavene fra NAV er helseforetakene i Helse Nord i god 
rute.  
 



 
 
Gradvis overtakelse  
I Nord-Norge er det Pasientreisekontoret ved Universitetssykehuset Nord-Norge som er 
først ut. De starter med de første kommunene 20. oktober. Da blir det ny ordning i: Narvik, 
Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Ballangen, Harstad, Kvæfjord, Skånland, Bjarkøy, Ibestad, 
Gratangen, Lavangen og Salangen. 
 
3. november blir det ny ordning i: Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg 
og Lenvik. 17. november blir det ny ordning i disse kommunene: Lyngen, Storfjord, Kåfjord, 
Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Tromsø, Balsfjord og Karlsøy.  
 
Pasientreisekontoret ved Nordlandssykehuset starter med ny ordning 27. oktober i 
kommunene: Flakstad, Vågan, Vestvågøy og Moskenes. Den 10. november går også disse 
kommunene over på ny ordning: Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøy. 24. november 
starter: Bodø, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Tysfjord 
(Øst og Vest), Røst og Værøy. 
 
Pasientreisekontoret ved Helgelandssykehuset starter med de første kommunene  
29. oktober. Da blir det ny ordning for deg som bor i disse kommunene: Nesna, Hemnes, 
Rana, Lurøy, Træna og Rødøy. 12. november blir det ny ordning i: Bindal, Sømna, Brønnøy, 
Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna. Tilsist i Helgeland, den  
19. november, starter: Vefsn, Grane og Hattfjelldal med ny ordning.  
 
Pasientreisekontoret til Helse Finnmark overtar oppgaver fra 3. november. Da blir det ny 
ordning for deg som bor i: Vardø, Vadsø, Karasjok, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, 
Nesseby, Båtsfjord og Sør-Varanger. 24. november starter: Hammerfest, Kautokeino, Alta, 
Loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. 
 
Innføring av elektronisk frikort i Norge i løpet av 2010 
Den nasjonale reformen med innføring av elektroniske frikort i regi av HELFO 
(Helseøkonomiforvaltningen - tidligere en del av NAV), setter krav til elektronisk 
innrapportering av betalte egenandeler til pasientreiser. Elektronisk frikort betyr at pasienten 
automatisk får tilsendt frikort når han har betalt egenandeler opp til frikortsgrensa. For 
pasientreisekontorene betyr dette at de må registrere alle pasientreiser med transportører vi 
har avtale med, og at egenandelen pasienten betaler på reisen skal rapporteres elektronisk. 
Dette er et krevende arbeid, og innebærer overgang fra papirrekvisisjoner til elektroniske 
rekvisisjoner hos alle i spesialist- og primærhelsetjenesten med tilgang til Norsk helsenett. 
Videre krever det manuelle rutiner for registrering av turer rekvirert av behandlere som er 
utenfor helsenettet. Dette krever oppbemanning av helseforetakenes pasientreisekontor, samt 
rutineendringer generelt. 
 
Alle pasientreiser som rekvireres fra helseforetakene skal pr 1. september 2009 rekvireres 
elektronisk gjennom NISSY (Nasjonalt informasjonssystem for pasientreiser, et datasystem 
for elektronisk rekvisisjon og bestilling av pasientreiser). Elektronisk rekvirering for 
primærhelsetjenesten med tilgang til helsenettet er forsinket. Innføring av rutiner for 
registrering av reiser rekvirert av behandlere som ikke kan rekvirere elektronisk vil følge et 
hensiktsmessig løp i 2010.  Prosjektet utreder nå alternativer som vil basere seg på 
forhåndsregistrering av bestillinger (05515 og faks) og etterregistrering av betalte 
egenandeler. Etterregistrering vil som hovedløsning kun være et midlertidig alternativ da det 
ikke understøtter krav til elektronisk innrapportering av egenandeler og tidsfrister som gjør at 
bruker mottar frikortet raskt.  
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STYRESAK 91-2009/6  JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT – HØRING  
 RAPPORT 112: ”FORSLAG TIL FREMTIDIG  
 ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN” 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Bakgrunn/fakta 
Justis- og politidepartementets utredning i 2004 ”Forenkling og effektivisering av 
nødmeldetjenesten” anbefalte 112 som eneste nødnummer og felles/få sentraler. I 
høringssvarene sa et samlet helse-Norge inkl. Helse- og omsorgsdepartementet nei til dette 
forslaget. I St.meld. nr. 22 (2008) ”Samfunnssikkerhet – samvirke og samordning” slo 
Regjeringen fast at den tar sikte på å innføre felles nødnummer 112 og etablere felles 
nødsentraler for brannvesen, politi og helsetjeneste. I denne forbindelse nedsatte Regjeringen 
en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle utrede alternative løsninger til fremtidig 
organisering – forutsatt at 112 innføres som eneste nødnummer.  
 
Justis- og politidirektoratet har sendt ut på høring rapporten ”Forslag om fremtidig 
organisering av nødmeldetjenesten”. Høringsfrist er 28. oktober 2009.  
 
Arbeidsgruppen drøfter fire ulike modeller som alle innebærer at medisinsk nødnummer 113 
avvikles. Anbefalt modell C medfører også at AMK-sentralene avvikles, politiets 27 
operasjonssentraler beholdes som nødsentraler og det i tillegg skal etableres syv til åtte nye 
112-sentraler som ivaretas av 112-direktorat. Link til rapporten finnes under ”uttrykte 
vedlegg”. 
 
Vurdering 
Fagnettverk for beredskap og prehospitale tjeneste - hvor også fagfolk fra Helse Nord er 
representert - har gjennomgått rapporten nøye. Faggruppen har i vedlagte notat gitt råd til sitt 
forankringspunkt som er fagdirektørene i de regionale helseforetakene. 
Departementsgruppens modeller og forslag anbefales ikke. Adm. direktør anbefaler alternativ 
modell E som innebærer følgende: 
 
• Ett nødnummer 112 som legges til politiets operasjonssentraler (som i dag). 

- 110 brann (23) avvikles og fagkyndighet brann flytter inn i politiets 
operasjonssentraler som dep.gruppen har anbefalt skal opprettholdes/videreføres.  

- Ved felles aksjoner er det politiet som har aksjonsledelse. 
- Ved større hendelser overtar HRS ledelsen (som i dag). 

• I tillegg foreslås 113 som direkte nødnummer til helsetjenesten 
 
Konklusjon 
Adm. direktør vil avgi høringssvar innen fristen som er samsvarende med fagnettverkets 
vurderinger og konklusjoner. 
 
 
Trykte vedlegg: Notat fra Fagnettverk for beredskap og prehospitale tjenester 
 
Utrykte vedlegg:   
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/rapporter/2009/forslag-til-
fremtidig-organisering-av-no.html?id=566577  
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/rapporter/2009/forslag-til-fremtidig-organisering-av-no.html?id=566577�
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Notat 

Til: Fagdirektørene i de Regionale Helseforetakene 

Kopi: Helseforetakene 

Fra: Fagnettverk for beredskap og prehospitale tjenester1

Dato: 5. oktober 2009 

 

Emne:    VEDR. HØRING 112 RAPPORT  - Justis- og politidepartementet 

 

Bakgrunn 
Justis- og politidepartementet har lagt ut til høring rapporten ”Forslag til 
fremtidig organisering av nødmeldetjenesten”  - en rapport fra en 
interdepartemental arbeidsgruppe, inklusive representanter fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD). 

Deres mandat har vært å utrede alternativer til hvordan en ordning med 
ett felles nødnummer (112) og felles nødmeldesentraler for brann, politi 
og helse kan organiseres. 

Gruppen anbefaler at fremtidig organisering av nødmeldetjenesten skal 
basere seg på ”Modell C” som innebærer at 7 – 8 nye felles 
nødmeldesentraler etableres og at alle 19 AMK-sentraler og de 23 
brannsentralene legges ned. Gruppen anbefaler imidlertid at politiets 27 
sentraler opprettholdes.  De 7-8 nye 112 sentraler vil fungere som 
sentralbord / silingsinstans for politiets sentraler. Forslaget innebærer en 
reduksjon av antall sentraler fra 69 til 35. 

 

Helsetjenestens høringssvar ifbm. FENN-rapporten 2004 

Alle (den gang) 5 regionale helseforetak svarte at 113 må beholdes som 
direktenummer for medisinsk nødhjelp. Dette var også konklusjonen til 
bl.a. Den Norske Legeforeningen, Norsk Legevaktforum og KoKom2

HOD svarte at 113 må opprettholdes for å sikre befolkningens mulighet 
for direkte kontakt med helsetjenesten.  HOD bemerket også at 
utredningen ikke var tilstrekkelig som beslutningsgrunnlag og at det 
manglet en vurdering av konsekvenser. 

.   

 

                                                           
1 Fagnettverket består av representanter fra Beredskapsutvalget og AMK-forum. 
2 KoKom = Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens  

kommunikasjonsberedskap 

113 / AMK-sentralene 
foreslås nedlagt. 
 
Spesialisthelsetjenesten 
mister i så fall helse-
tjenestens viktige 
kommunikasjons-
knutepunkt. 
 
Modellene A – C ligger 
vedlagt  - se vedlegg 2. 
 
 
 
 
 
 
Helsetjenesten i Norge er 
entydig i kravet om fortsatt 
medisinsk nødnummer 113 
og opprettholdelse av 
AMK-sentralene. 
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Fagnettverkets konklusjoner 
Ingen av modellene (A – D) som er lagt frem av den inter-
departementale gruppen vil medføre en like god eller bedre helsetjeneste 
for befolkningen slik gruppen selv har forutsatt.  

Den anbefalte modellen (Modell C)  - med nedleggelse av AMK-
sentralene -  medfører negative konsekvenser for helsetjenesten og 
pasientene: 

• Én operatør skal håndtere alle typer nødmeldinger. Dette vil medføre 
tap av nødvendig spesialkompetanse. 

• Pasienter kan ikke lenger kontakte helsetjenesten direkte og uten 
tidheft når det er medisinsk nød det gjelder. 96 % av nødanrop på 113 
gjelder helseproblematikk som er uten behov for involvering av andre 
nødetater. 

• Det legges opp til en organisering som vil gi lengre svartid og 
responstid ved tidskritiske medisinske tilstander. AMK-sentralene har 
pr i dag kortest svartid og rask iverksetting av tiltak. 112 over hele 
verden plages med feilringing. Forslaget vurderer ikke risiko ved 
omlegging – heft ved feilringing, sortering og oversetting til kvalifisert 
operatør. 

• Det vil bli både et funksjonelt og et kvalitativt tap for pasientene 
dersom 113 flyttes ut av sykehuset.  En slik løsning vil vanskeliggjøre 
direkte spesialiststøtte på mange fagområder og muligheten for 
kriseteam i eget miljø. Eksempelvis kan spesialister gi faglig 
veiledning til DMS3 via VAKe4

• Anbefalingen er en sterkt sentralisert løsning der risiko for tap av 
kritisk informasjon i den akuttmedisinske kjede vil være stor.  

. 

• Det legges opp til en organisering som gir ansvarsmessige uklarheter i 
akuttkjeden med tilhørende risiko for pasientene. 

• Det innføres et nytt operativt ledd i kjeden (112) og et nytt 
administrativt ansvarsnivå (112direktorat) som - i tillegg til politiets 
27 operasjonssentraler - medfører økt risiko for pasientene og har 
systemmessige ulemper. 

• Det innføres et nytt ledd mellom primær- og spesialisthelsetjenesten 
som hindrer samhandling og direkte kontakt i akuttfasen 

• Anbefalte modell krever alternativ organisering av en rekke av AMK-
sentralens oppgaver. Bare nødanrop og virksomhet knyttet til 
koordinering av ressurser skal overtas av 112sentralen.  

• Kravet om kommunikasjon internt i helsetjenesten forventes å bli 
forsterket i fbm utvikling av fremtidens helsevesen, jmfr. 
samhandlingsreformen.  Helsetjenesten skal ivareta forsvarlighet og 
skal sørge for pasientlogistikk med rett pasient til rett sted og til rett 
tid. For å ivareta disse funksjonene vil det kreves egen organisering 
som inkluderer kommunikasjonssentraler eller ”operasjonssentraler”. 

                                                           
3 DMS =  DistriktsMedisinske Sentra 
4 VAKe =  Videobasert Akuttmedisinsk Konferanse 

Departementsgruppen har 
lagt frem ulike modeller 
som alle vil medføre en 
dårligere helsetjeneste. 
 
 
 
Foreliggende forslag fra 
departementsgruppen er 
ikke akseptabelt for 
helsetjenesten. 
 
 
Det vil være et tap for 
pasientene og kvaliteten i 
helsetjenesten dersom 
medisinsk 
nødmeldetjeneste 
(113/AMK) må flytte ut av 
sykehuset / fagmiljøet som 
allikevel skal ivareta / 
behandle pasientene. 
 
 
AMK-sentraler er nav i 
kommunikasjonen mellom 
pasient, primærlege og 
spesialist, med mulighet for 
skreddersøm av tiltak og 
løsninger. 
  
 
 
Spesialisthelsetjenesten 
må uansett ha sine 
”operasjonssentraler” for å 
kunne ivareta forsvarlig 
helsetjeneste. 
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• Forslaget medfører økte kostnader og reduserte rammer.  
• Forslaget setter til side et anerkjent prinsipp om at den instans som 

genererer kostnader også har betalingsansvaret (jfr. 
syketransportreformen).  

• Helse mister styringen av ambulanseressursene og fleksibiliteten til å 
ivareta en helhetlig flåtestyring og samordnet pasientlogistikk, men 
skal fortsatt ha ”sørge-for” – ansvaret og det operative ansvar for 
tjenesten. 112 synes å ville styre ”Akutt” og ”Haster” – oppdrag mens 
spesialisthelsetjenesten må etablere alternativ organisering for å 
håndtere ”vanlige” oppdrag, herunder psykiatrioppdrag og 
grensesnittet mot pasienttransport. Det legges opp til en organisering 
som gir ansvarsmessige uklarheter i akuttkjeden med tilhørende risiko 
for pasientene. 

Rapporten er utydelig og mangelfull når det gjelder hvordan planlagte 
ambulanseoppdrag, luftambulanseoppdrag og koordinering av 
ambulansefly skal ivaretas i fremtiden. 

Rapporten mangler konsekvensutredning av sine forslag - både mht. 
faglige, økonomiske, systemmessige, operative og organisatoriske 
forhold.  Et minimumskrav for at Stortinget kan beslutte en eventuell 
ending er at dette er nøye utredet.  Bare slik kan nødvendige risiko- og 
sårbarhetsanalyser gjennomføres. 

Dersom Justis- og politidepartementet velger å videreføre den 
interdepartemantale arbeidsgruppens anbefaling  må det som minimum 
forventes at HOD nedsetter en faggruppe som utreder faglige, operative, 
tekniske og økonomiske konsekvenser av modell C.  Faggruppen må ha 
representasjon fra alle RHF, samt deltakelse fra helseforetak og det 
akuttmedisinsk fagmiljø. 

Fagnettverket legger frem en alternativ modell (Modell E) som vi mener 
tar høyde for både dagens og fremtidens faglige og organisatoriske 
utfordringer.  Modellen reduserer antallet sentraler i Norge fra 69 til 46 
og gir enklere operativ samhandling.  Disse sentralene vil være både 
nødmeldesentraler og operasjonssentraler med ansvar for ledelse og 
koordinering av oppdrag.   

 

Fagnettverkets vurderinger 
Fagnettverket vil bemerke at departementsutvalget har gått ut over 
mandatet og sin egen presisering av mandatet når de foreslår fortsatt 
opprettholdelse av politiets operasjonssentraler.  Disse operasjons-
sentralene skal ivareta utalarmering og ressurskoordinering, samt lede 
hendelser som krever tverrfaglig innsats.  Dette medfører at politiets 
mottak av nødmeldinger skjer på to steder.  Tverretatlig aksjoner blir 
dermed ledet fra en (av 27 operasjonssentraler), ikke av en felles 112-
sentral.  

 
 
 
Få og felles nødsentraler 
kan ikke løse utfordringene 
som primær- og spesialist-
helsetjenesten har i forhold 
til kommunikasjon, 
pasientlogistikk og 
samhandling. 
 
Konsekvensutredning er 
fraværende i rapporten fra 
den interdepartementale 
gruppen. 
 
 
Strukturelle endringer i 
nødmeldetjenesten kan 
ikke iverksettes basert på 
112-rapporten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fagnettverket foreslår 
”Modell E” som et bedre 
alternativ, jfr. vedlegg 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er fagnettverkets 
oppfatning at også 
anbefalte Modell C gir en 
dårlig løsning for 
befolkningen. 
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Samtidig har de ikke vært villige til å imøtekomme argumenter fra helse 
om helses behov.  Helsetjenestens behov for ”operasjonssentral” til å 
lede og koordinere virksomheten er fraværende i rapporten.  

Forskjeller mellom 11x -sentralene 

Rapporten forsøker å fremstille nødsentralene til polit, brann og helse 
som like.  Det er imidlertid vesentlige forskjeller  - AMKene/113 er 
betydelig mer kompleks på mange områder  - også i forhold til politiets 
operasjonssentraler:  

• Langt større aktivitet og tjenesteomfang 
• Stor utrykningsfrekvens og koordinering av mange ulike 

ressurser 
• Daglig krav til prioritering med mulige konsekvenser for liv og 

helse 
• Store samhandlingsutfordringer i helsetjenesten 
• Omfattende lovgivning  - helsetjeneste og pasientrettigheter 
• Streng taushetsplikt 
• Utfordrende oppdragshåndtering over lengre tid 
• Krever stor kunnskap, også om intrahospital virksomhet 

 

Tabellen under illustrerer at det er en forskjell på over 90 prosentpoeng 
mellom helse og brann/politi når det gjelder antall reelle nødmeldinger. 
Tabellen er basert på tall som fremkommer i Justis- og 
politidepartementets rapporter samt fra KoKoms målinger for helse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tas forbehold om at tallene vedrørende brann og politi ikke er like godt kvalitetssikret som 
tallene fra helse. Det foreligger ikke tall om eventuelle nødmeldinger på politiets servicenummer 
02800. 

 

113 /AMK står i en 
særstilling i forhold til 
daglig å ta ansvar for 
menneskers liv og helse. 

Antall nødmeldinger til dagens nødmeldesentraler
 - korrigert for feil og varslingsvei  
 - gjennomsnittsberegnet pr. sentral

110 Brann 112 Politi 113 Helse
112-rapport, måling, omregnet år/hele landet: 152 688 460 416 483 456
56% nødhenv. til AMK kommer via andre nummer (1) 615 308
Sum 152 688 460 416 1 098 764
Feilkorrigeringer i hht. FENN-rapport 2004
 (76% feil brann, 92% feil politi) -116 043 -423 583
 (23,5% feil helse (1)) -258 210

Beregnet antall reelle henvendelser 36 645 36 833 840 554

Beregnet antall reelle nødmeldinger pr. sentral
(Brann 23, Politi 27, Helse 19) pr. år 1 593 1 364 44 240

i prosent 3,4 % 2,9 % 93,7 %

(1) Jfr. KoKom-rapport 270309, måling 14 dager
i områder som dekker 1,16 millioner innbyggere

Rapporten er misvisende i 
forhold til dagens 
virksomhet. 
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Økonomi 

Økonomi er et av de områdene som er alt for dårlig utredet i rapporten.  
Konsekvensene for helsetjenesten er ikke belyst og dette er en stor 
svakhet ved utredningen. Departementsgruppen har beregnet en 
innsparing på 190 årsverk basert på en spørreundersøkelse til sentralene.  
Spørsmålene kunne tolkes ulikt og forutsetningene var uklare.  For helse 
er det mye som tyder på at forslaget innebærer økte kostnader og 
reduserte inntekter: 

• Dersom det forutsettes at operatører i nye 112-sentraler skal overta alle 
oppgavene som utføres av AMK-sentralene/113 i dag (hvilket ikke er 
mulig), må sannsynligvis tilnærmet samme antall operatører benyttes.  
Dette gir ingen samfunnsøkonomisk besparelse og helseforetakene 
mister all styring med pasientstrøm og intern logistikk.  Dette kan 
koste dyrt  - både faglig og økonomisk. 

• Nye 112-sentraler / 112-direktoratet må sannsynligvis finansieres 
innenfor dagens rammer (det skal jo bli billigere  - i alle fall ikke 
dyrere) og medfører redusert rammeoverføring til RHFene.  

• Det er høyst usannsynlig at 7 – 8 nye 112-sentraler kan ivareta alle 
AMK-oppgavene.  Dagens kostnader for å opprettholde nødvendige 
kommunikasjonssentraler i spesialisthelsetjenesten (for å ivareta 
nødvendige oppgaver) vil i stor grad måtte bestå. Jfr. også at politiet 
må ha sine operasjonssentraler. 

• Departementsgruppens forslag medfører et nytt forvaltningsledd som 
gir system- og avtalemessige utfordringer.  Dette medfører nytt 
byråkrati og økte ”transaksjonskostnader”. 

• Nye 112-sentraler medfører at ambulanseressursene styres av instans 
som ikke har økonomisk ansvar for ressursbruken. Det er stor risiko 
for økt forbruk / økte kostnader når ressursene styres av andre enn de 
som har behandlingsansvar (primær- og spesialisthelsetjenesten). 
Dette er i strid med tidligere / anerkjente prinsipper, jfr. bl.a. 
syketransportreformen. 

Det stilles spørsmål ved at et statlig direktorat skal forestå utøvelse av 
helsetjeneste (annet juridisk objekt) innefor det ansvarsområde (”sørge-
for”) til hvert enkelt regionalt helseforetak og helseforetakene.  Dette gir 
både juridiske og faglige komplikasjoner  - og det foreligger ikke 
erfaringer eller utredninger som tilsier at dette gir samfunnsøkonomisk 
gevinst. 

 

Helse må ha egen sentral for helhetlig koordinering av 
ambulansetjenesten 

AMK-sentralene har et hovedansvar for å koordinere dagens 
ambulansetjeneste, (bil, båt, luft). Dette er en offentlig tjeneste som er 

Departementsgruppens 
anbefaling er basert på 
sviktende økonomisk 
grunnlag.  Det legges til 
grunn vage antagelser som 
ikke er faglig forankret eller 
utredet i forhold til 
helseøkonomi eller 
samfunnsøkonomi. 
 
 
 
 
 
 
 
Det er rimelig sikkert at 
deres forslag vil gi forverret 
økonomi for 
helsetjenesten.   
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ryggraden i den samlede ambulansetjeneste og et viktig grensesnitt mot 
pasienttransport. En effektiv koordinering av denne tjenesten har store 
driftsmessige konsekvenser for helsevesenet, både spesialist- og 
primærhelsetjenesten. 

Det utføres årlig mellom 5 - 600.000 ambulansetransporter til en 
kostnad på 3,35 mrd (2008, SSB). Med en delt koordinering – mellom 
ny 112 -sentral og medisinsk sentral, er det transportøkonomisk 
betraktet stor mulighet for en dårligere utnyttelse av den totale 
ambulansekapasitet. En eventuelt økt bruk av ambulanse på 10- 20 % vil 
i så fall bety en ekstrautgift på 0,3 – 0,6 mrd kroner for RHFene.  Disse 
forhold er ikke utredet. 

Faglige vurderinger 

113 må beholdes og videreutvikles 

Departementsgruppens anbefalte løsning innebærer en stor 
organisatorisk endring for helsetjenesten og vil gi et kvalitativt dårligere 
tilbud til pasientene. For å kompensere for konsekvenser av den 
foreslåtte løsning må det bygges opp alternative system med de 
personellmessige og økonomiske konsekvenser dette vil medføre.  

Helsetjenestens kommunikasjonssentraler (AMK) har gjennomgått en 
betydelig omorganisering med reduksjon av antall sentraler - fra 44 i 
1998 til 19 i 2009. Sentralene har dessuten betydelig større virksomhet 
enn øvrige nødetater. AMK-sentralene har pr i dag ikke ledig 
operatørkapasitet slik den interdepartementale gruppen forutsetter. En 
mulig effektivisering kan være å legge 110 sentralene under politiets 
operasjonssentraler og beholde landets AMK-sentraler.  

Dagens system er fremtidsrettet i den forstand at det legger muligheter 
til rette for kommunikasjon og samhandling rundt det enkelte 
pasientforløp, samtidig dom det sikrer kompetent veiledning og rask 
respons i tidskritiske situasjoner. Helsetjenestens øyeblikkelig-hjelp 
virksomhet er ressurskrevende og måten denne virksomheten 
organiseres på får konsekvenser for øvrige helsetjenester. Medisinsk 
nødmeldetjeneste er en del av den medisinske kjernevirksomhet og 
ansvaret for denne virksomheten må i varetas av den instans som har 
”sørge for” ansvar.  

Fagnettverket anbefaler at 113 beholdes som tilleggsnummer ved 
medisinsk nød og at helsetjenestens kommunikasjonssentraler beholdes 
og utvikles i tråd med morgendagens krav og utfordringer. 

112 fungerer i dag som 
felles nødnummer, men er 
beheftet med stor grad av 
feilring som absolutt bør 
ryddes opp i. Fagnettverket 
advarer på det sterkeste 
mot å fjerne 113 som 
direkte nummer for 
publikum i medisinsk nød 
 
Kan få og felles 
nødmeldesentraler ta 
ansvar for den 
helsepolitiske utviklingen? 
 
 
 
 

Helsevesenet må uansett 
ha en egen sentral for 
medisinsk koordinering av 
luftambulansetjenesten, da 
dette ikke skal være en del 
av en 112-sentrals 
oppgave.  
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Samhandlingsaspekter – triage  

En ønsket helsepolitisk utvikling er fokus på ”rett behandling - på rett 
sted - til rett tid”.  Dette innebærer blant annet en forventing om en 
endring av dagens pasientstrøm mht øyeblikkelig hjelp innleggelser i 
sykehus  - der en opprustning av dagens kommunehelsetjeneste skal 
kunne gi fullverdig behandling for opptil 30-50 % (av dagens 
øyeblikkelig hjelp -innleggelser i sykehus).  Nye telemedisinske 
metoder muliggjør sykehusbehandling i hjemmet.  

• Sykehusspesialisten går, via telemedisinsk utstyr, ”legevisitt” til den 
enkelte pasient i hjemmet- med daglig info til fastlege .(KOLS-
prosjektet, Universitetssykehuset i Odense). 

• ”Hospital at home” utvikles nå også for flere andre medisinske 
tilstander, bl a hjertesvikt  

• Forskning har vist at det gir bedre medisinske resultater. Pasienter 
unngår bl a sykehusinfeksjoner. 

 
Hvis akutt forverring, kan en effektiv/avansert ambulansetjeneste raskt 
transportere pasienten til sykehus. 
 

Pasienter, som virkelig trenger  rask høyspesialisert behandling, må 
raskt fanges opp og uten forsinkelse få ”rød løper” (”fast-track”) direkte 
til sykehusets behandlingsbord. 

Dersom de nye helsepolitiske målsetninger fullt ut skal kunne oppfylles, 
er man helt avhengig av et helseinternt effektivt og helsefaglig  
kommunikasjonssystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens velfungerende system med et godt utviklet nettverk av 
samarbeidende AMK- og LV-sentraler er nærmest en forutsetning for at 

I informasjonstidsalderen 
burde det være 
unødvendig å flytte fysisk 
sammen for å oppnå 
koorinering og 
samhandling. 
 
KOLS –prosjektet i Odense 
utvidet til hele Danmark, vil 
trolig spare det danske 
helsevesenet for 2,5 mrd 
danske kroner årlig 
(sammenlignet med 
dagens ordning). 
 
Bedre pasientbehandling 
og frigjøring av 
sykehussenger! 

”fast track-patients" 

Skisse som antyder  fremtidens 
pasienstrøm for ø.hj.innleggesler 

HODs arbeidsgruppe mars 
2009 – rapport: 
”Innleggelser kan unngås 
gjennom eksempelvis å 
formidle kontakt mellom 
primærlege og riktig 
spesialist slik at de om 
mulig kan komme frem til 
alternative løsninger til 
beste for pasienten.  
 
Dermed vil AMK sentralene 
også utgjøre et verktøy for 
bedre økonomistyring i 
spesialisthelsetjenesten.” 
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dette prehospitale triage-systemet for ø.hjelps-pasienter kan gi ”rett 
behandling - på rett sted - til rett tid”. 

Dagens AMK-sentraler ville kunne utvikles som viktige 
kommunikasjonsknutepunkt mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten i forbindelse med nye telemedisinske løsninger. 
En forutsetning for et utviklet ”samhandlings-helsevesen” er en effektiv 
kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunehelsetjenesten. Flytte kompetanse – i stedet for flytte pasient! 

Utredning av prehospitale tjenester 2008 – 2009  

Rapporten fra den interdepartementale gruppen refererer overhodet ikke 
til utredningsarbeidet om ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og 
akuttmottak som ble igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 
høsten 2008 (Brustad).   

Arbeidsgruppen, som var bredt sammensatt  - også med helsefaglig 
kompetanse -  leverte sin rapport til Helse og omsorgsdepartementet i 
mars 2009:  ”En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene 
med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenesten.   Her er 
utdrag fra utvalgets anbefaling: 

• Den norske modellen for medisinsk nødmeldetjeneste må baseres på 
publikums rett til direkte kontakt med medisinsk fagkyndig personell i 
en AMK-sentral. 

• Medisinske nødmeldesentraler må organisatorisk og fysiske være 
knyttet til sykehus. 

• Den demografiske og epidemiologiske utviklingen i Norge vil i årene 
som kommer gi et økt trykk av pasienter med akutte helseplager, 
særlig akutt forverring av kronisk sykdom. Som en naturlig 
konsekvens av dette er det sannsynlig at antall henvendelser til AMK 
også vil øke. Utfordringen for helsetjenesten vil i økende grad være å 
yte riktig behandling på riktig nivå. 

• Medisinsk nødmeldetjeneste, sammen med telemedisin, er nye 
fagområder som er i utvikling, parallelt med den medisinske utvikling 
og strukturelle endringer i hele helsevesenet. Det blir stadig viktigere å 
kunne gi optimalt medisinsk behandlingstilbud på lavest mulig 
omsorgsnivå i samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. 

• Arbeidsgruppen vil peke på at AMK-sentralene kan videreutvikles til å 
bli en enda viktigere koordinerende instans i det å styre 
pasientstrømmen til riktig enhet/nivå og for å unngå unødvendige 
innleggelser i sykehus.  

• AMK vil trolig få en mer sentral rolle i forhold til å identifisere 
pasienter med sykdomstilstander hvor det enten er indisert å starte 
behandling utenfor sykehus eller at det finnes behandlingsmuligheter 
utenfor sykehus som kan hindre sykehusinnleggelse. 
 

Dagens AMK-sentraler har 
i dag en viktig funksjon 
som alarmsentraler for all 
internvarsling i sykehus. 
 
Helsevesenets behov for 
styring av egne ressurser i 
en beredskapssituasjon, vil 
også kreve opprettholdt en 
egen medisinsk nødsentral. 
 
 
 
 
 
 
 
Fagutredning 2008 – 2009 
konkluderer bl.a. med at 
113 og AMK-sentralene vil 
bli enda viktigere i 
fremtiden! 
 
Denne utredningen er ikke-
eksisterende i 112-
rapporten. 
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Helse og omsorgsdepartementet har hatt fire medlemmer i den 
interdepartementale gruppen som har utredet felles nødnummer og felles 
nødsentraler og burde derfor vært godt kjent med den nevnte 
utredningen av prehospitale tjenester.  

Fagkyndighet  - kompetanse 

Den interdepartementale gruppen mener at fagkyndigheten i sentralene 
skal videreføres og sier videre at ”håndtering av 112-anrop vil innebære 
helsefaglige vurderinger slik at alle operatørene må ha nødvendig 
helsefaglig kompetanse. Det vil være ønskelig at en vesentlig andel av 
operatørene har helsefaglig utdanning. Opplæringen bør bestå både av 
teoriundervisning og praksis, og være tilpasset den enkelte operatørs 
kompetanse. Det nærmere innholdet i opplæringen må utredes 
nærmere.”  

Gruppen er uklar på hvordan de tenker seg at fagkyndigheten skal 
ivaretas. Hvis fagkyndigheten skal ivaretas, betyr det at helsepersonell 
må håndtere medisinske nødmeldinger   - dvs. over 90 % av alle reelle 
nødhenvendelser til en ny/felles 112-sentral.  Brannfaglig personell skal 
håndtere meldinger om brann, og at politi skal håndtere henvendelser 
som gjelder politiets fagområde. Hvordan dette er tenkt løst sier gruppen 
ingen ting om.   

I den anbefalte modellen skal veiledning av innringer foregå i 112-
sentralen, men der er politiet fraværende. Dette samsvarer ikke med at 
fagkyndigheten skal videreføres. Fagkyndigheten for politiet blir, i 
henhold til den anbefalte modellen i politiets 27 operasjonssentraler.  

I tillegg til de ulemper den foreslåtte modell gir for helsetjenesten vil det 
bli uholdbart med to sentraler  - 112 og politiets operasjonssentral -  som 
skal lede ressursene (også ambulanseressurser).  I tillegg vil det være 
langt flere operasjonssentraler enn 112-sentraler som kompliserer 
ytterligere. 

Forslaget om å løse utfordringene i forhold til tilknytningen til 
helsevesenet gjennom én tilstedeværende lege i sentralen viser en 
mangelfull innsikt hva forankring i helsetjenesten krever. Hele spekteret 
av spesialister (alle fagområder) er viktig ved behov for råd til 
operatørene og til primærlegene i distriktene. Jevnlig kontakt med 
spesialistene bidrar til en jevn faglig utvikling av operatørene og er 
viktig i forhold til kompetanseutvikling i faget. 

Gruppen foreslår en bemanning som skal ha faglig relevant bakgrunn i 
form av utdanning eller praksis fra helsetjenesten, brannvesen, politi 
eller andre beredskapsorganisasjoner. Dette kombinert med en 
organisering atskilt fra spesialisthelsetjenesten og hele medisinen vil gi 
en helt klar svekkelse i kompetansen sammenlignet med dagens ordning 
og kvaliteten på veiledning i medisinske spørsmål vil nødvendigvis 
måtte bli svekket. 

Gruppens anbefalinger i 
forhold til 
kompetanseutvikling, 
fagkyndighet og profesjon 
inneholder brister, er 
ulogisk og utydelig.  
 
 
 
 
 
De sier ikke hvordan de har 
tenkt at fagkyndighet skal 
sikres. 
 
 
 
 
 
 Den medisinsk faglige 
kompetansen kan neppe 
videreutvikles bedre i felles 
sentraler enn i dagens 
nødmeldesentraler.   
Jfr. erfaringer fra Danmark 
og Finland. 
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Vedlegg 1:   
Modell  E, anbefalt av fagnettverket dersom dagens struktur endres 
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Beskrivelse: 
• Ett nødnummer 112 som legges til politiets operasjonssentraler (som i dag). 

• 110 brann (23) avvikles og fagkyndighet brann flytter inn i politiets  
operasjonssentraler som dep.gruppen har anbefalt skal 
opprettholdes/videreføres.  

• Ved felles aksjoner er det politiet som har aksjonsledelse. 
• Ved større hendelser overtar HRS ledelsen (som i dag). 

• I tillegg foreslås 113 som direkte nødnummer til helsetjenesten 
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Vedlegg 2:   
Modell  A til D, modell C er anbefalt av den interdepartementale gruppen 
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STYRESAK 91-2009/3  BEMANNING OG KOMPETANSE I 
 AMBULANSETJENESTEN 

 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
Bakgrunn/fakta 
Helsetilsynet har i brev til de regionale helseforetakene redegjort for en kartlegging av 
bemanning og kompetanse i bilambulansetjenesten sommeren 2009. Denne ble gjennomført 
tirsdag, den 14. juli 2009 og gjenspeiler situasjonen akkurat denne dagen. Kartleggingen viste 
at hver fjerde ambulanse i Norge ikke var bemannet i henhold til forskriften ”Krav til 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” (1. april 2005), slik Helsetilsynet tolker 
minimumskravene fra 1. april 2010 (når overgangsordningen vedr. kompetanse opphører). 
 
For tjenestene i Helse Nord oppfylte 43,9 % av ressursene ikke kompetansekravene. 50 % av 
bilene til Helse Finnmark HF oppfylte ikke kravene denne dagen, 36 % av bilene til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 33 % av bilene til Nordlandssykehuset HF og 75 % av 
bilene til Helgelandssykehuset HF. Ingen av tjenestene i Helse Nord ble betegnet som 
uforsvarlig av Helsetilsynet. 
 
Gjennomgangen av ambulansetjenesten i 2005 og styrets behandling av saken primo 2006 slo 
fast at kompetansesituasjonen er det mest kritiske området for ambulansetjenesten i Helse 
Nord. Dette gjenspeiles i påfølgende års oppdragsdokument hvor det stilles krav til 
kompetanseutvikling i ambulansetjenesten. Helse Nord RHF har de senere år gitt 
helseforetakene stimuleringstilskudd for inntak av nye lærlinger – ca. kr. 50.000,- pr. ny 
kontrakt. 
 
Status 
Ambulansearbeidere 
Av 676 fast ansatt ambulansepersonell pr. oktober 2009 har 423 fagbrev (62,7 %). Helse Nord 
RHF har hatt som internt mål at 75 % av ambulansepersonellet skal være autoriserte 
ambulansearbeidere (ha fagbrev og offentlig godkjenning) i 2010. Selv om forskriften har 
som minimumskrav at bare den ene på ambulansen (50 %) har denne kompetansen har vi 
vurdert det slik at det er nødvendig med en andel på minst 75 % for at det til enhver tid skal 
være ambulansearbeider på ressursen (også ved sykdomsfravær, ferie etc.).  
 
Utvikling av % -vis andel ambulansearbeidere (fagbrev) fast ansatte: 

 Sintef 2004 Des 2007 Des 2008 Okt 2009 Utvikling  
(prosentpoeng) 

UNN HF 47 57 58 65 18 
Nordlandssykehuset HF 27 43 51 63 36 
Helgelandssykehuset 
HF 40 54 67 67 27 

Helse Finnmark HF 36 46 54 55 19 
Snitt Helse Nord 38 50 58 63 25 
 



 
 
Tilsynelatende manglende kompetanseutvikling i Helgelandssykehuset HF siste år skyldes at 
fem ambulansearbeidere (5 %) har permisjon. I tillegg til tallene som fremkommer i tabellen 
over har Helgelandssykehuset HF internt godkjent syv helsepersonell (sykepleiere og annet 
helsepersonell med tilleggskompetanse) som ”nr 1” (fartøysjef). 
 
Nordlandssykehuset HF har hatt den beste kompetanseutviklingen fra et dårlig utgangspunkt i 
2004 og har også hatt den beste utviklingen siste året. 
 
Differanse mellom antall personell med fagbrev og autorisasjon pr. okt 09: 

 Fagbrev Autorisasjon Differanse 
UNN HF 176 148 28 
Nordlandssykehuset HF 97 97 0 
Helgelandssykehuset 
HF 62 54 8 

Helse Finnmark HF 88 82 6 
Snitt Helse Nord 423 381 42 
 
Det forutsettes at samtlige ambulansepersonell med fagbrev søker autorisasjon (offentlig 
godkjenning v/Statens autorisasjonskontor) som ambulansearbeider. Autorisasjon må 
foreligge for å være godkjent som ”nr 1”. 
 
Lærlinger 
Utvikling i antall lærlinger i ambulansefag: 

 2004 Des 2007 Des 2008 Okt 2009 % av ansatte 2009 
UNN HF 16 27 27 28 10,4 
Nordlandssykehuset HF 3 11 11 18 11,7 
Helgelandssykehuset 
HF 

8 6 5 8 8,7 

Helse Finnmark HF 1 9 13 12 7,5 
Sum Helse Nord 28 53 56 66  
 
Tabellen viser at det nå er totalt 66 lærlinger i ambulansefag. Dette er sum av 1. og 2. års 
lærlinger. Fylkeskommunene gir helseforetakene lærlingetilskudd, og Helse Nord RHF har en 
ordning med stimuleringstilskudd til helseforetakene ved inntak av 1. års lærlinger. 
Helsetilsynet vurderer 2. års lærlinger som kvalifisert til å fungere som ambulansepersonell 
”nr 2” på bilen. I sum er satsing på lærlinger en rimelig og fremtidsrettet investering i 
nødvendig kompetanse. 
 
Kompetansebevis utrykningskjøring 
Kjøretøyforskriften krever at personell som skal foreta utrykningskjøring må ha opplæring i 
dette og fått utstedt kompetansebevis. Godkjenning angis med egen kode i førerkortet. 
Forskriften krever at minst én person pr. ambulanse skal ha denne kompetansen. I Helse Nord 
har 99,3 % av fast ansatte kompetansebevis for utrykningskjøring. 
 
Kompetansekrav for ambulansepersonell ”nr 2” på bilen 
Personell med NOU 76:2 – kompetanse eller tilsvarende godkjennes som ”nr 2” på 
ambulansebilen. ”NOU 76:2” er kurs/hospitering på til sammen tre mnd. varighet og består av 
tre deler: medisinsk del, redningsteknisk del og kjøreteknisk del (nå erstattet med 
kurs/kompetansebevis utrykningskjøring).  
 



Som minimum må ”nr 2” kunne dokumentere 
- en redningsteknisk del med 55 timer teori og 15 timer praktiske øvelser 
- en medisinsk del som inkluderer en teoretisk del på 120 timer og tre ukers praksistjeneste 

ved akuttavdelinger (mottakelses-/intensivavdeling én uke, operasjons-/anestesiavdeling i 
uke og medisinsk/kirurgisk avdeling én uke) 

 
Helsetilsynet legger til grunn at samme krav også gjelder for vikarer i ambulansetjenesten. 
Fast ansatte som ikke har fagbrev, har i hovedsak NOU 76:2 – kompetanse og er godkjent. 2. 
års lærlinger er også godkjent som ”nr 2” på ambulansebilen. 
 
Helsetilsynet godkjenner ikke andre helsepersonellgrupper som autoriserte hjelpepleiere, 
sykepleiere, heller medisinerstudenter. For å bli godkjent kreves det at dette helsepersonellet i 
tillegg må ha dokumentert opplæring innen akuttmedisin og redningsteknikk tilsvarende det 
som fremkommer over.  
 
Det arbeider bl.a. ca 50 autoriserte sykepleiere i ambulansetjenesten, noen av disse er pr. i dag 
ikke formelt godkjent som ”nr 2” på ambulansebilen.  
 
Akuttmedisinsk kompetanse, tilleggskompetanse 
I Helse Nord har 22 ambulansearbeidere tatt videreutdanning på høyskole, såkalt 
”paramedic”. Helseforetakene har bidratt med økonomisk støtte til paramedic-studentene. Alt 
personell har opplæring/sertifisering på AHLR (avansert hjerte-lunge redning), 
medisinskteknisk utstyr og stående delegeringer på visse legemidler/behandlingstiltak. De 
aller fleste har sertifisering for prehospital trombolyse og standardiserte legemidler. Mange 
har akuttmedisinsk tilleggskurs som f.eks. PHTLS (Prehospital Trauma Life Support), TAS 1-
3-kurs (tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid) og BEST (Bedre & systematisk 
traumebehandling).  
 
Vikarer 
Antatt tilgjengelige vikarer pr. oktober 2009: 

 Vikarer % av fast ansatte 
UNN HF 50 18,5 
Nordlandssykehuset HF 35 22,7 
Helgelandssykehuset 
HF 63 68,5 

Helse Finnmark HF 15 9,4 
Sum Helse Nord 163  
 
Illustrasjon: Gitt at 33,4 % av fast ansatte til enhver tid er fraværende de tre sommermånedene 
må tilsvarende andel vikarer med nødvendig kompetanse rekrutteres for at alle 
ambulanseressursene skal være operativ. Dette betyr et vikarbehov for Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF på ca 90 personer, for Nordlandssykehuset HF ca 52, for 
Helgelandssykehuset HF ca 31 og Helse Finnmark HF ca 53. Til sammen 226 vikarer i Helse 
Nord. 
 
Det er svært utfordrende, både faglig og økonomisk, å rekruttere vikarer til 
ambulansetjenesten. Tjenesten skal være tilgjengelig 100 % også på sommertid. 
Helsetilsynets punktkartlegging sommeren 2009 bekrefter at det er vanskelig å få tak i vikarer 
med tilstrekkelig kompetanse til tross for stor innsats fra helseforetakene våren 2009.  



 
 
Vurderinger 
Ambulansearbeidere og fast personell 
Autoriserte ambulansearbeidere er en knapphetsressurs i Norge og særlig i Nord-Norge. 
Fagutdanningen er lagt til videregående skole og har et utdanningsløp på fire år (to år skole og 
to år som lærling). Det tar dermed tid å utdanne ambulansearbeidere. Alternativ vei til fagbrev 
er praksiskandidatordningen. Denne forutsetter imidlertid fem års relevant ambulansepraksis 
og det er et begrenset restpotensial for denne kvalifiseringsveien. 
 
Helseforetakene har vurdert potensial for videre kompetanseutvikling mot 1. april 2010. Dette 
er datoen for opphør av forskriftens overgangsordning. De har angitt følgende prognose: 
 
Forventet % -andel fast personell med autorisasjon og godkjent ”nr 2” pr. april 2010: 

 Autorisasjon Godkjent ”nr 2” 
UNN HF minst 75 25 
Nordlandssykehuset HF 75 25 
Helgelandssykehuset 
HF minst 75 25 

Helse Finnmark HF 60  40 
Snitt Helse Nord 71 29 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF melder at de helt sikkert 
vil nå Helse Nords interne mål om 75 % andel autoriserte ambulansearbeidere. 
Nordlandssykehuset HF vil kunne nå målet, mens Helse Finnmark HF vil trenge ytterligere 
minst ett år for å nå dette målet. 
 
Helse Finnmark HF har lavest prosentandel autoriserte ambulansearbeidere samtidig som 
antallet lærlinger er forholdsvis lavest. Dette er en uheldig kombinasjon. Antallet lærlinger må 
snarest økes for å imøtekomme forskriftskrav ved alle tjenester.  
 
Helseforetakene oppgir at en forutsetning for å nå angitte prognosetall er at fylkeskommunene 
har tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre nødvendige prøver/eksamen (prøvenemnd). Flere 
helseforetak har bemerket begrenset kapasitet og lang behandlingstid i det fylkeskommunale 
opplæringssystemet. Helseforetakene må samarbeide godt med respektive fylkeskommuner 
for gode utdanningsløp og effektiv uteksaminering.  
 
Oppfylles prognosene vil helseforetakene kunne innfri forskriftskravene til 
bilambulansetjenesten, når overgangsordningen opphører 1. april 2010. Imidlertid kan det 
være store kompetanseforskjeller mellom stasjonene. Enkelte sentrale stasjoner kan ha en 
andel fagarbeidere på 100 %, mens enkelte mindre distriktstjenester kan være nede i 50 %. 
Helseforetakene må kontinuerlig monitorere driften og ha forberedte tiltak som raskt 
iverksettes, der avvik oppstår. Mest sårbart vil det være i mindre distriktstjenester. Flere 
tjenester i Helse Finnmark HF vil være spesielt sårbar for forskriftsbrudd. 
 
Helseforetakene planlegger for å unngå/redusere tilfeller med forskriftsavvik. Dette kan f.eks. 
være frivillig omplassering, fleksible ordninger, beordring og bruk av overtid på kritiske 
vakter. Helseforetakene bør se på muligheten for å etablere vikarpool med fast ansatt 
ambulansepersonell. 



 
 
Sommerferie og vikarer 
Helseforetakene har allerede begynt planleggingen mot sommerferien 2010. Ferieavviklingen 
er den aller største utfordringen i forhold til bemanning og kompetanse. I denne perioden må 
vi forvente at det vil oppstå forskriftsbrudd.  
 
Rekruttering av vikarer og minimumsutdanning i henhold til Helsetilsynets tolkning av 
kompetansekrav for vikarer forutsetter 
- at det finnes interesserte som vil avsette én til tre måneder til opplæring  
- at det finnes interesserte som har anledning til dette uten vederlag i opplæringstiden 
- at det finnes interesserte som vil betale 20 000,- til 40 000,- i kurskostnader 
- at det finnes interesserte som vil/har anledning til å jobbe hele sommerferien 
 
Helseforetakene kan velge å rekruttere vikarer ved å betale både kurskostnader og lønn i 
opplæringstiden. En illustrasjon på opplæringskostnad er 200 vikarer x 50.000,- = 10 mill. 
kroner. I tillegg kommer lønn i vikartiden. I sum vil dette være en stor vikarkostnad uten noen 
garanti for varigheten av ”investeringen”. De aller fleste vil foretrekke å ha faste 
arbeidsforhold og sommerferie. 
 
Helseforetakene forbereder tiltak utover generell rekruttering av vikarer som skal ivareta 
ferieavviklingen så godt det lar seg gjøre. Eksempel på tiltak er: 
- tredelt ferie slik at det til enhver tid er ambulansearbeider på ressursen 
- bruk av 2. års lærlinger som ”nr 2” på ressursen 
- rekruttering av annet helsepersonell/studenter som gis et kurs spisset mot 

ambulansetjeneste 
- kurssamarbeid mellom helseforetakene 
- oppgraderingskurs for tidligere vikarer 
- innleie av eksterne vikarer, eget personell, tidligere ansatte 
- nøye kompetansesammensetning av vaktlag 
- evt. rekruttering fra nordiske land 
 
Ved manglende godkjent kompetanse på ambulansene vil helseforetakene vurdere følgende 
tiltak: 
- ta dagbiler ut av beredskap 
- omgjøre døgnbiler til dagbiler 
- utmelding av biler i perioder 
 
Planlagte utmeldinger fremstår som siste alternativ. Dette medfører dårligere tilgjengelighet 
til ambulansetjenesten i det området dette gjelder fordi andre ressurser må benyttes. 
Alternativet må vurderes opp mot forskriftsbrudd. Det er ønskelig at Helsetilsynet kan gi 
dispensasjon fra forskriften (f.eks. vedrørende elementer i ”nr 2” - krav) i enkelte tilfeller. Det 
forutsettes at medisinsk systemansvarlig for ambulansetjenesten i slike tilfeller vurderer 
tjenesten til å være forsvarlig ut fra en helhetsvurdering (totalkompetanse i teamet, 
støttefunksjoner, nærhet til alternative ressurser etc.). 
 
Helsetilsynet 
Etter initiativ fra Helgelandssykehuset HF avholdes møte mellom Helsetilsynet og 
helseforetakene 23. og 24. november 2009 i Mosjøen. Hensikten er å diskutere tolkning av 
forskriften, evaluering av sommeren 2009, realitetene i distriktstjenestene i Nord-Norge, 
mulige tiltak og eventuelle muligheter for dispensasjon fra forskriften. 



 
 
Et eksempel på ønsket dispensasjon er kravet om redningsteknisk kurs (14 dager) for 
sommervikarer. Dette er kostbart og oppfattes ikke å være strengt nødvendig all den tid 
fartøysjef på ressursen har slik kompetanse. I tillegg vil brannetaten (brann og redning) alltid 
bistå de ganger slik kompetanse er nødvendig. 
 
Et godt utgangspunkt for diskusjon med Helsetilsynet er at ambulansetjenestene i Helse Nord 
ikke ble vurdert å være uforsvarlig til tross for at 43,9 % ikke oppfylte forskriften, jfr. 
kartleggingen sommeren 2009.  
 
Forskriften hjemler kun at autorisert ambulansearbeider kan være ”nr 1” på bilen, dvs. at 
andre faggrupper med ambulansefaglig/akuttmedisinsk tilleggsutdanning ikke godkjennes.  
 
Generelt er det ønskelig med en revisjon av forskriften ”Krav til akuttmedisinske tjenester 
utenfor sykehus”. 
 
Konklusjon 
Helseforetakene vil med fast bemanning teoretisk kunne oppfylle forskriftskrav fra 1. april 
2010 under normal drift. Enkelte små distriktstjenester vil imidlertid være sårbare for 
driftsforstyrrelser. Helse Finnmark HF ligger dårligst an på kompetansesiden i 
ambulansetjenesten, og enkelte tjenester her vil være spesielt sårbare. Helse Finnmark HF må 
ha et ekstraordinært fokus på kompetanseutvikling i ambulansetjenesten inneværende og 
kommende år. 
 
Adm. direktør forventer at helseforetakene arbeider systematisk og målrettet for at alle 
ambulanseressursene til enhver tid minst oppfyller minimumskrav til kompetanse.  
 
Sommerferieavvikling vil være svært krevende og kan medføre forskriftsbrudd eller 
periodevis utmelding av enkelte ressurser. Helse Nord vil ha en dialog med Helsetilsynet bl.a. 
om mulige dispensasjoner for deler av kompetansekravene for vikarer. 
 
Helse Nord RHF vil følge opp helseforetakene tett frem mot vår/sommer 2010 og samhandle 
om problemstillinger og tiltak. 
 
 
 
Utrykte vedlegg: Skriftlige og muntlige svar fra helseforetakene i forbindelse med denne  
 styresaken 
 Helsetilsynets brev datert 23. september 2009 
 
 



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 16.10.2009  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Irene Skiri/Ann Elisabeth Rødvei, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 91-2009/7  VIKEN SENTER 
 Saken er unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13.1 og Fvl. § 13.2. 

 

Møtedato: 22. oktober 2009 

 
 
 


	Binder_91.pdf
	Styresak 91-2009-4 Overenskomstforhandlingene 2009 – resultat
	Styresak 91-2009-5 Prosjekt pasientreiser – overtakelse av oppgaver fra NAV
	Styresak 91-2009-6 JPD høring rapport 112 - fremtidig organisering av nødmeldetjenesten
	Styresak 91-2009-6 JPD høring rapport 112 - fremtidig organisering av nødmeldetjenesten, vedlegg
	Bakgrunn
	Fagnettverkets konklusjoner
	Fagnettverkets vurderinger
	Vedlegg 1:
	Modell  E, anbefalt av fagnettverket dersom dagens struktur endres
	Vedlegg 2:
	Modell  A til D, modell C er anbefalt av den interdepartementale gruppen



