
 

 
 

Møtedato: 27. februar 2013    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Trond M. Elsbak, 75 51 29 00  Bodø, 20.2.2013 
 

Styresak 19-2013 Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF, 

oppfølging av styresak 7-2013/2 

    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål 
I styremøte i Helse Nord RHF, den 6. februar 2013 behandlet styret styresak 7-2013/2 
Informasjon fra adm. direktør til styret, strekpunkt 9 ad. ambulansetjenesten i 
foretaksgruppen. Styret i Helse Nord RHF vedtok følgende: Styret ber adm. direktør om å 
legge frem en skriftlig redegjørelse til neste styremøte, med spesielt fokus på påstandene 
om brudd på retningslinjer og ev. behov for justering av retningslinjene i henhold til 
gjeldende forskrift. 
 
Formålet med denne saken er å fastslå hvorvidt Helse Nords retningslinjer til forskrift 
Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus er i samsvar med Stortingets 
behandling av Akuttmeldingen (2001) og forskriften Forskrift om krav til 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (FOR-2005-03-18 nr 252 av 2005). 
 
Bakgrunn/fakta 
Helse Nord RHF ferdigstilte primo juli 2005 arbeidet med å etablere en retningslinje til 
forskriften Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.  Forskriften ble kunngjort 
29. mars 2005 med ikrafttredelse 1. april 2005. 
 
Forskriften var ikke konkret på noen områder slik at det var behov for å lage en 
retningslinje som grunnlag for en felles tolkning/forståelse i Helse Nord.  Dette arbeidet 
ble gjort i samarbeid med fagmiljøene i helseforetakene og representant fra Statens 
Helsetilsyn.   
 
Etter høringsrunden i helseforetakene ble forslaget til retningslinjer drøftet med de 
konserntillitsvalgte i henhold til. hovedavtalen 30. juni 2005. De konserntillitsvalgte 
hadde følgende felles protokolltilførsel: De konserntillitsvalgte forutsetter at nye 
retningslinjer til ny forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” ikke gir 
til resultat at bedre ordninger (dimensjonering, tilstedevakt, etc.) bygges ned, men 
videreutvikles og bedres. 
 
Helse Nord RHF sendte 13. juli 2005 brev til helseforetakene om retningslinjen etter 
drøftingen med tillitsvalgte, og det ble gitt en orientering i direktørmøtet 7. juli 2005. 
 
  

Styremøte Helse Nord RHF 
27. februar 2013 - sakspapirer

side 25



 

De endelige retningslinjer ble besluttet og kommunisert ut i eget brev til alle 
helseforetakene 9. september 2005.  Retningslinjen inngår som premiss i styresak 60-
2006 Økonomiske rammer – tilpasninger i aktivitet og bemanning som ble behandlet av 
styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 6. september 2006. 
 
Bestillerdokumentet 2006, pkt 2.4.8 stiller krav til helseforetakene om implementering 
av Helse Nord RHFs retningslinje til forskrift Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor 
sykehus. Retningslinjen inngikk i påfølgende foretaksmøter med helseforetakene, den 7. 
september 2006 (Nordlandssykehuset HF foretaksmøtesak 24-2006, vedtakets punkt 
5). 
 
Vurdering 
Vedlagt følger en tabellarisk oversikt over sentrale forskriftsområder – sammenligning 
mellom forskrift, retningslinje og NOU/Stortingsmelding. Det foreligger ikke noen 
feil/svikt i Helse Nords retningslinje som skulle tilsi behov for justering på nåværende 
tidspunkt. Den har ikke på noen områder en strengere fortolkning enn det som 
forskriften legger opp til. 
 
Hvordan går utviklingen? Hva kan forventes av fremtidige krav til ambulansetjeneste? 
Ambulansetjenesten er ennå relativt ung som helsetjeneste.  Det har vært en rask og 
positiv utvikling på mange områder, ikke minst på kompetansesiden.  Helsetilsynets 
vurdering av foresvarlighet eller ”god praksis” har endret seg i takt med 
kvalitetsutviklingen. Det må forventes at kravene til tjenesten blir noe skjerpet/mer 
konkretisert i fremtiden. 
 
I forbindelse med Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) arbeid med Nasjonal helse- 
og omsorgsplan definerte departementet bl.a. følgende mål for perioden 2011-2015: 
• Befolkningen skal være trygge på at de får akutt hjelp, når de trenger det. 
• Nødmeldetjenesten og ambulansetjenesten skal ha god kompetanse og rask respons, 

og tilbudet skal være likeverdig i hele landet. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet nedsatte en arbeidsgruppe som har avgitt rapport i 
mars 2009: En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på 
AMK-sentralene og ambulansetjenesten. 
 
Vedrørende ”Responstider og Utrykningstid” er anbefalingen slik: 
• Nasjonale måleparametere for datasamling angående responstider må etableres, 

inntil slikt er på plass, er det ikke riktig å forskriftsfeste responstidskrav. 
• Nasjonale krav til responstid bør utredes ytterligere. Innen 2015 bør det være klart 

om det skal være differensierte responstidskrav i helseregionene sett ut ifra 
demografi og geografi. 

• Innen 2015 bør det være godt nok grunnlag for at responstidskrav kan innføres. 
• Responstidskrav fra 2015 må ses i sammenheng med primærhelsetjenestens 

ressurser, organisering og mulighet til å iverksette legeutrykninger og First 
Responder organisering. 
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Vedrørende ”Tilstedevakt eller hjemmevakt” (pkt. 8.10.1) anbefaler flertallet
• I den grad unntak fra krav om tilstedevakt godkjennes, må begge forutsetninger for 

unntak i § 17 være tilstede. 

: 

• Hjemmevakt er en type vaktordning som bør avvikles i sin helhet innen 2015 
grunnet overnevnte begrunnelser. 

 
Arbeidsgruppens mindretall
• Arbeidsgruppens mindretall bestående av Bjørn Jamtli (Helsetilsynet), Arne 

Lindstad (Helsedirektoratet) og Nils Jul Lindheim (Helse Sør-Øst RHF) kan ikke 
støtte anbefalingen om at hjemmevakt bør avikles i sin helhet innen 2015. For 
ambulansestasjon med lite befolkningsgrunnlag og få oppdrag kan hjemmevakt 
være en faktor som medvirket til at ambulansedriften kan opprettholdes. 
Mindretallet er imidlertid av den oppfatningen at hjemmevakt er en type 
vaktordning som i størst mulig grad bør unngås. Kun unntaksmessig bør det gis 
dispensasjon fra forskriften og da må begge forutsetninger for unntak i § 17 være til 
stede. 

 anbefaler (pkt. 8.10.2): 

 
Disse vurderingene/anbefalingene fra HODs arbeidsgruppe gir signaler om fremtidig 
retning for ambulansetjenesten og vil være innspill til revisjonen av forskriften Krav til 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.    
 
Helsedirektoratet har levert forslag til HOD på revidert forskrift for en tid tilbake. HOD 
har forskriften under arbeid og planlegger en høringsrunde i løpet av dette året.    
 
Konklusjon 
Helse Nords retningslinjer er en forsiktig tolkning av forskriftens handlingsrom på noen 
områder og har ikke krav som er strengere enn forskriftens ordlyd, Stortingets vedtak i 
St.meld. nr. 43 (1999-2000) Akuttmeldingen eller Helsetilsynets 
forsvarlighetsvurderinger i 2005. 
 
Helse Nords retningslinjer til forskrift Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 
har ikke på noen områder en strengere fortolkning enn forskriftens ordlyd eller 
fagmyndigheters vurdering av forsvarlighet. 
 
I forhold til minimumskrav er det ikke behov for justering av retningslinjen, før det 
foreligger en ny/revidert utgave av forskriften eller evt. tolkningsendring fra 
overordnet myndighet. Det pågår nå arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet med 
revisjon av forskriften. Det forventes at denne sendes ut på høring i løpet av 2013.  
 
Retningslinjene bør vurderes på nytt, når det foreligger en revidert forskrift eller 
eventuelle nye myndighetstolkninger 
 
 
  

Styremøte Helse Nord RHF 
27. februar 2013 - sakspapirer

side 27



 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:   
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om ambulansetjenesten og Helse Nords 
retningslinjer til forskrift Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus til 
orientering. 
 
 
Bodø, den 20. februar 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykt vedlegg:  Tabellarisk oversikt/sammenligning føringer/krav til ambulanse 
 
Utrykte vedlegg:  NOU 1998:9 ”Hvis det haster” 
   St.meld. nr 43 ”Akuttmeldingen” 
   Innstilling S. nr. 300 (til Akuttmeldingen) 
   Forskrift FOR-2005-03-18-252, ”Krav til akuttmedisinske  …” 
   Helse Nords retningslinjer til ovennevnte forskrift 
   Brev til helseforetakene datert 09.09.2005 vedlagt retningslinjene 
   Styresak 60-2006 Økonomiske rammer – tilpasninger i aktivitet og  

bemanning 
Bestillerdokument (oppdragsdokument) 2006 
Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 - 2015 

   Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og  
   omsorgsdepartementet mars 2009 – ”En helhetlig gjennomgang av  
   de prehospitale tj. ……” 
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Tiltak NOU anbefaling HOD anbefaling Stortingets 
behandling 

Forskrift HN retningslinje Avvik 

Benevning 1998:9 St.meld. nr 43 Innst. S nr. 300 FOR 2005-03-18 nr 
252 

Til forskrift Forskrift – HN 
retningsl. 

År/dato 1998 2000 2001 18.03.2005 07.07.2005 og kommentarer 

Bemanning 

Alle 
ambulansebiler 
skal normalt være 
bemannet med 
minst 2 personer. 

Stille krav i form 
av forskrift om at 
ambulansebiler 
som hovedregel 
må være 
tomannsbetjente. 

Tilsluttet. Ambulansebiler og 
–båter som utfører 
oppdrag skal være 
betjent av minst to 
helsepersonell. 

Utvetydig, ikke omfattet 
av retningslinjen. 

Ingen avvik 

Kompetanse 

Minst en av 
mannskapet skal 
ha fagutdanning/ 
fagbrev. 

Stille krav i form 
av forskrift om at 
minst en av 
amb.personellet 
pr bil skal nivå 
fagbrev, nr 2 bør 
ha kompetanse på 
nivå med NOU 
76:2. 

Tilsluttet §17 
- minst en med 

autorisasjon eller 
lisens som 
ambulansearbeide
r 

- øvrige helseper. 
må dokum. annen 
relevant 
akuttmedisins, 
pleiefaglig og 
redningsteknisk 
kompetanse. 

Bemanningen skal til 
enhver tid minimum 
oppfylle forskriftens 
kompetansekrav. Etter 
overgangsordningen 
forutsettes det at 
minimum 70% av 
ambulansepers. har 
autorisasjon. 

Ingen avvik 
 
Oppdragsdokument 
fra RHF til HFene 
har de siste årene 
hatt som mål 100% 
andel 
ambulansearbeidere 
(fagbrev + 
autorisasjon). 
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Tilstedevakt 

Ikke spesielt 
fokus på 
tilstedevakt, men 
anbefaler at i 
tettbygde strøk 
med mer enn 
8000 innbyggere 
må det etableres 
egen 
ambulansestasjon. 

Ikke spesielt 
fokus på 
tilstedevakt. 

 § 17:  Ambulansene 
skal 
som hovedregel være 
bemannet 
med tilstedevakt

a) som har et lavt 
antall 
akuttoppdrag pr 
år 

.  
Unntak kan gjøres 
for stasjoner: 

b) hvor personellet 
kan være ved 
ambulansen innen 
forsvarlig tid etter 
oppringing. 

Tilstedevakt hele døgnet 
for minimum en bil 

Befolkning over ca 
8.000: 

 
Befolkning under ca 
8.000

Kombinert tilstede- og 
hjemmevakt. Grad av 
tilstedevakt og 
fastsetting av tidsrom 
skal være avhengig av 
aktivitet og være 

 
(unntaksbestemmelsen): 

faglig

Ingen avvik. 

 
begrunnet. 

Det ble forutsatt at 
helseforetakene må 
gjøre vurdering  - 
herunder hensynet 
til responstid 
 
HN-kravet til 
minimum 6 timer 
pr. uke i fast 
aktivert tid til å 
ivareta utstyr, 
trening og 
internkontroll var 
minimum 
Helsetilsynet kunne 
akseptere i 2005. 
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Responstid 

Responstid for 
bilambulanse 
må red. i årene 
som kommer: 
 
Innen 3 / 5 år 
skal 90% av 
befolkningen 
i byer og 
tettsteder

Akutt: 12 min / 
8 min 

 nås av 
ambulanse:  

Haster:  30 min / 
20 min 
 
Innen 3 år skal 
90% av 
befolkningen 
i grisgrendte 
strøk

Akutt:  25 
minutter 

 nås av 
ambulanse: 

Haster:  40 
minutter 

Responstid for 
ambulansebiler må 
klargjøres.  Dep. vil 
gjøre følgende 
responstider veiledende 
for fylkeskommunene 
ved planlegging

 

 av 
tjenestetilbudet: 

I byer og tettsteder
Akutt: 12 minutter 

: 

Haster:  30 minutter 
 
I grisgrendte strøk
Akutt:  25 minutter 

: 

Haster:  40 minutter 

Behov for nærmere 
utredning av 
konsekv. vedr 
responstider og 
begreper vedr. 
befolkningsmengde. 
Flertallet 
understreker 
forutsetning om 
overholdelse av ø-hj. 
-plikten og kan ikke 
akseptere for lang 
responstid. 
”Stortinget ber 
Regjeringen legge 
frem for Stortinget 
en økonomi- og 
tidsplan for styrking 
av 
ambulansetjenesten 
som bygger på 
Akuttutvalgets 
forslag til 
responstider.” 

Flertallet: 

Ikke krav til 
responstid. 
 
§ 1. Formål: 
”Forskriften skal 
bidra til å sikre at 
befolkningen får 
faglig forsvarlige 
akuttmedisinske 
tjenester utenfor 
sykehuset ved 
behov for 
øyeblikkelig hjelp, 
….”  
 
Til § 17: 
Ambulansetjenesten 
bør lokaliseres og 
organiseres slik 
at responstiden 
minimaliseres

Ikke krav til 
responstid. 

. 

 
Retningslinje, generelt: 
”For å imøtekomme 
krav om forsvarlig 
responstid må 
ambulansetjenestene i 
Nord-Norge ha en 
desentralisert struktur 
og forsvarlig 
dimensjonering.” 

Ingen avvik. 
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