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Styresak 48-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
Formål 
Helse Nord står overfor store investeringer knyttet til nytt nødnett. Dette er et naturlig 
utgangspunkt for å se på om det bør gjøres endringer i AMK-strukturen, både med 
tanke på om kvaliteten kan bli bedre og å få sikkerhet for økonomiske prioriteringer. 
 
Styret i Helse Nord RHF bes i denne saken ta stilling til fremtidig AMK-struktur i 
regionen. 
 
Helse Nord har gjennomført et prosjektarbeid som har utredet hvor mange AMK-
sentraler helseregionen skal ha.  
 
Prosjektgruppen har utredet tre alternativer: 
• dagens AMK-sentraler 
• to AMK-sentraler 
• én AMK-sentral 
 
Prosjektgruppens anbefaling 
Anbefalingen er å beholde én AMK-sentral i hvert helseforetak. På sikt ser gruppen at 
det kan være forsvarlig med to AMK-sentraler i regionen. Én AMK-sentral anses som 
urealistisk. Videre anbefaler gruppen å gjøre en ny ROS-analyse i 2017. 
 
Prosjektgruppen anbefaler ikke to sentraler, før nytt nødnett er etablert. Endring av 
struktur samtidig som nytt nødnett blir innført, vurderes krevende på grunn av at altfor 
mye skal gjøres på kort tid: 
• Det skal rekrutteres, ansettes og læres opp personell. 
• Det er behov for nye lokaler. 
• Risiko for at dagens personell søker seg bort, dersom de vet at egen sentral ikke skal 

videreføres. 
• Mange endringer skjer samtidig, og usikkert om det er mulig å ivareta kvaliteten. 
 
Prosjektgruppens anbefaling baserer seg på flere variabler. De mest vesentlige er 
oppsummert i tabell 1. Variablene er funksjonskrav hentet både fra forslag til Nasjonal 
standard for AMK-sentraler og fra ROS-analysen i utredningen. 
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Alternativene: Én AMK i hvert HF og to AMK 
i helseregionen  

Vurdering 

Medisinskfaglig kvalitet, kompetanse og 
opplæring 

Kan løses i begge alternativene. 

Pasientsikkerhet og tilgjengelighet Kan løses i begge alternativene. 
Ressurskoordinering En kompleks oppgave i dagens struktur, 

som blir enda mer kompleks med to 
sentraler. En dårlig ressursstyring betyr 
større kostnader. 

Samhandling med kommunehelsetjenesten En utfordring i dagens struktur, som blir 
enda større med to sentraler. 

Samhandling med regional AMK Kan løses i begge alternativene. 
System for back up Kan løses i begge alternativene. 
Samhandling med andre nødetater Kan løses i begge alternativene. 
Samhandling med andre land Kan løses i begge alternativene. 
Flight following Kan løses i begge alternativene. 
Større hendelser Vil være utfordrende i begge 

alternativene. 
Økonomi Ikke noe å spare på personell, men litt å 

spare i driften med nytt nødnett med to 
sentraler og ikke fire. 

Tabell 1: Vurdering av én AMK-sentral i hvert helseforetak mot to AMK- sentraler i regionen, utdrag fra utredningen. 
 
Momenter fra høringen 
Utredningen har vært på høring, og det kom inn 32 høringssvar. Bortsett fra ett innspill, 
er det ingen som anbefaler at det bare skal være én AMK-sentral i regionen. De øvrige 
innspillene deler seg i to grupper hvor den ene gruppen ønsker å opprettholde fem 
sentraler som i dag (to i Universitetssykehuset Nord-Norge HF). Disse innspillene 
kommer i hovedsak fra kommuner og regionråd.  
 
Den andre gruppen anbefaler fire sentraler, og flere av disse kan se for seg to sentraler 
på sikt. De fleste er enig i at det gjøres en ny ROS-analyse etter at nytt nødnett er 
implementert, for å vurdere om risikoen som er beskrevet i dagens løsning er håndtert.  
 
Flere av innspillene tar ikke stilling til antall AMK-sentraler, men fremhever ulike 
momenter som viktige, herunder legevaktssamarbeid, samhandling med kommuner og 
samhandling med andre nødetater.  
 
Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) sier i sitt høringssvar at de erfarer at mange 
av de sentralene som skal motta nytt utstyr, må gjøre betydelige investeringer i sine 
lokaler og i opplæring for å tilrettelegge for digital kommunikasjon. Etter at 
utredningen ble ferdigstilt har helseforetakene i Helse Nord startet arbeidet med 
teknisk tilrettelegging. Det har vist seg at innspillet fra DNK også stemmer for 
sentralene i Nord-Norge.  
 
Alle innspillene er oppsummert og gjengitt i sin helhet i vedlegg 2.  
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Vurdering 
I det videre vurderes nærmere momenter fra høringsinnspillene og utredningen. 
 
Kvalitet, pasientsikkerhet og tilgjengelighet 
Vesterålen regionråd forventer ikke at én felles AMK lokalisert til Bodø for hele 
Nordland fylke vil utgjøre forskjell fra dagens løsning. De påpeker også at AMK-
sentralene må være varsomme med å ta på seg tilleggsoppgaver som påvirker 
kapasiteten. 
 
Fire av respondentene vektlegger særskilt at AMK Finnmark må videreføres. 
Begrunnelsen for dette er krevende geografi, lokalkunnskap og språkutfordringer. 
 
Flere av kommunene som ønsker å beholde fem AMK-sentraler vektlegger 
lokalkunnskap og nærhet til sentral. 
 
I utredningen er tap av lokalkunnskap et sterkt argument for dårligere kvalitet på 
tjenesten, dersom man velger å redusere antall AMK-sentraler. På den annen side 
besitter den desentraliserte bilambulansetjenesten en stor del av denne kompetansen.  
 
For nødsentralene er det viktig å dimensjonere kapasitet som også tar hensyn til 
nødmeldinger fra andre land. Det må sikres tilgjengelig kompetanse som kan 
kommunisere på flere språk. Internt i regionen er dette særskilt viktig for Finnmark. 
Samisktalende pasienter skal sikres likeverdige tjenester ved nødanrop på lik linje med 
de norsktalende. 
 
Ressurskoordinering 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset problematiserer utfordringen med å ha 
kontroll på kostnadene knyttet til koordinering av ambulanseressursene, dersom disse 
skal styres av en AMK-sentral lokalisert i et annet helseforetak. Arbeidsgiveransvar og 
økonomisk ansvar for ambulansene vil ligge i et helseforetak, mens bruken vil styres av 
en AMK-sentral i et annet helseforetak. Universitetssykehuset Nord-Norge påpeker at 
marginale økonomiske gevinster med reduksjon i antall AMK-sentraler må sees i 
forhold til risiko for økte kostnader i ambulansetjenesten. 
 
Samhandling med kommuner 
Alle dagens sentraler, med unntak av R-AMK1

 

 Tromsø, ivaretar legevaktsformidling for 
kommunene. Dette er en service som faller utenom kjernevirksomheten som er å 
besvare medisinsk nødtelefon, koordinere ambulanseressursene og veilede innringer 
uten unødig tidstap. 

Flere av innspillene vektlegger behovet for samhandling med kommunene, og enkelte 
frykter dette kan bli mer utfordrende dersom AMK favner over et større område. 
Samtidig understrekes det av flere at det viktigste for kommunene er god samhandling 
mellom AMK og legevaktssentralene, og flere kommuner opplyser å være fornøyd med 
dagens tilbud om legevaktsformidling gjennom AMK. 
 

                                                        
1 Regional AMK 
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Leger i kommuner2

 

 som er direkte berørt av at legevaktsdistriktet er delt mellom AMK 
Harstad og AMK Tromsø, anbefaler at Universitetssykehuset Nord-Norge reduserer til 
én sentral, for å unngå risiko ved at legevaktsdistriktet må forholde seg til to sentraler. 

Det pågår omstilling i mange kommuner blant annet som følge av nytt lovverk, som vil 
berøre legevaktorganiseringen i og mellom kommunene. Kommunene har fra 1. januar 
2016 også ansvar for øyeblikkelig-hjelp døgntilbud. Dette kan også påvirke samarbeidet 
vedrørende legevaktsformidling. I fremtidige løsninger vil et slikt samarbeid ikke 
baseres på et gitt antall AMK-sentraler i Helse Nord. Det er primært 
kommunikasjonsløsninger, bemanning og kompetanse som er avgjørende og ikke 
lokalisering. 
 
Samhandling med andre nødetater 
Øvrige utredninger innen politi, brann og helsetjenesten viser at utviklingen går mot 
færre nødmeldesentraler med større geografiske nedslagsfelt. Justis- og 
beredskapsdepartementet (JD), Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og 
Luftambulansetjenesten ANS bemerker at samhandlingsutfordringene på tvers av 
nødetatene burde vært bedre utredet. Ulike grenser for de ulike nødetatene fører 
erfaringsmessig til store samhandlingsutfordringer ved større hendelser. 
 
Hovedredningssentralen (HRS) anbefaler at det i det videre arbeidet tas hensyn til 
større hendelser som en dimensjonerende faktor. 
 
I samhandling med andre nødetater og samarbeidsinstanser, som bl.a. Forsvaret, har 
det vært lagt vekt på færrest mulige kontaktpunkter i helsetjenesten. I avtalen3

 

 med 
Nord-Finland og Nord-Sverige er det R-AMK som er det primære kontaktpunkt. 
Tilsvarende gjelder i ny avtale mellom Norge og Sverige om bistand med helikopter 
over grensene. 

Flight Following 
AMK-sentral med luftambulansebase (AMK-LA) skal ha rutiner som sikrer at man til 
enhver tid vet hvor eget ambulansehelikopter befinner seg, og hvem som befinner seg 
om bord (flight following). Luftambulansetjenesten ANS bemerker at færre AMK-LA-
sentraler vil gi mer profesjonell flight following, noe som vil ha stor betydning for 
flysikkerheten. I dag har AMK Tromsø og AMK Helgeland AMK-LA funksjon, men AMK 
Finnmark og AMK Bodø fungerer som varslingspunkter for redningshelikoptre, og de er 
dermed involvert i luftambulansekoordinering.  
 
HRS bemerker også i sitt høringssvar at antall AMK-LA-sentraler bør reduseres. 
 
  

                                                        
2 Lavangen. Salangen, Målselv og Bardu 
3 Avtale om grensesamarbeid innen akutt- og ambulansetjeneste 
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Nytt nødnett – tekniske forberedelser – investering 
Beregningene i utredningen er basert på estimater fra Helsedirektoratets (H-dir.) 
erfaringstall4

 

 fra de tidligere fasene i utbyggingen. Tabell 2 viser estimater for lokale 
tekniske forberedelser som skal dekkes av helseforetakene. 

 
Tabell 2: H-dir.s estimat for tekniske forberedelser (nødstrømsaggregat og lydlogg er ikke medregnet i 
sumfeltet, fordi mange har det på plass fra før) 
 
I utredningen er det lagt til grunn at hver AMK koster totalt 0,5 mill kroner i teknisk 
tilrettelegging, tilsvarende sum i tabell 2. I arbeidet som helseforetakene har gjort så 
langt, viser det seg at tilpasning av teknisk rom (første punkt i tabell 2) blir betydelig 
dyrere for AMK Helgeland og AMK Finnmark. For AMK Bodø utgjør kabling (andre 
punkt i tabellen) en langt større kostnad. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø 
har kommet kortest i sine forberedelser, men anslår så langt at totale kostnader til 
forberedelse av mottak blir 2 mill kroner. De siste kjente estimatene viser følgende: 
 

                                                        
4 Dette er ikke gjennomsnittstall grunnet store variasjoner, men erfaringstall. H-dir. har opplyst at det for 
enkelte har vært behov for investeringer på flere mill kroner. 

Type kostnad Erfart 
kostnad

Kommentar

Tilpasse/ombygge
teknisk rom

60 000 Kan variere fra kr 20 000 til over kr 200 000
avhengig av omfanget

Kabling og strøm 50 000 Kan variere fra kr 30 000 til over kr 100 000,
avhengig av lokale forhold

Kjøling 40 000 Krav til klima

Telefonikostnader 25 000 Kan variere fra kr 4 000 til over kr 60 000 
avhengig av omfanget - nye abonnement og 
eventuell oppgradering av telefonsentral

UPS (Batteri 
backup)

30 000
300 000

LV/AM: kr 30 000 til over kr 80 000
AMK:    kr 300 000 til over kr 500 000

Nødstrømsaggregat 200 000

Lydlogg 170 000 Kan variere fra kr 130-400 000 avhengig av 
kapasitet og grensesnitt

Andre kostnader 15 000 DECT telefon, krysskoblingspanel (MDF) m.v.

TOTALT > 220 000
> 490 000 

LV/AM: Eksklusive lydlogg og 
nødstrømsaggregat
AMK:    Eksklusive lydlogg og 
nødstrømsaggregat
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Tabell 3: Oppdatert kostnadsinformasjon teknisk tilrettelegging 
 
I tillegg til dette er det ennå mye som er uavklart. Sentralene i Bodø og Kirkenes skal inn 
i nye bygg etter at det nye nødnettet er ferdig utrullet. Det vil påløpe betydelige 
kostnader i forbindelse med selve flyttingen. Det har ikke pr. dags dato lykkes å få 
tilbakemelding på størrelsesorden, men det antydes millionbeløp. I tillegg kan det 
påløpe kostnader for å klargjøre teknisk utstyr i nye bygg. I Bodø opplyses det at man 
trolig kan videreføre bruk av teknisk rom som ligger i kjelleren på sykehuset, dersom 
Nordlandssykehuset ikke velger å gjennomføre intensjonsavtalen med Bodø kommune5

 

 
om samlokalisering med de andre nødetatene. 

Det ble estimert at teknisk innføring vil koste ca 2 mill kroner for fire sentraler og ca 1 
mill kroner for to sentraler. De siste kjente estimatene medfører at teknisk innføring vil 
koste anslagsvis 10,73 mill kroner, dersom det skal etableres AMK med nødnett i 
Kirkenes, Tromsø, Bodø og Sandnessjøen. Dersom det bare skal være AMK i Tromsø og 
Bodø blir estimat for teknisk innføring 3,85 mill kroner. 
 
I tillegg til dette vil trolig alle AMK-sentralene i Helse Nord ha behov for ny lydlogg i 
forbindelse med oppgraderingen.  Denne er fra H-dir. (tabell 2) estimert til å koste 
mellom 130 000 kroner og 400 000 kroner. Dette betyr at kostnaden vil bli mellom 
260 000 til 800 000 kroner for to sentraler, eller mellom 520 000 til 1 600 000 kroner 
for fire sentraler. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge mener at et felles IKT-ansvar for AMK-sentralene i 
Helse Nord må etableres for egne systemer (for eksempel IKT-systemene AMIS og 
TransMed). DNK presiserer at det må finnes kompetansemiljø som ivaretar teknologisk 
utvikling i fremtiden, som ivaretar økte krav fra myndigheter og publikum. DNK 
understreker i sitt høringssvar at sentralene må ha kompetanse og økonomi til å bære 
denne utviklingen.  
 
  

                                                        
5 Intensjonsavtale samlokalisering av nødetatenes alarmsentraler. Avtaleparter: Bodø kommune, Salten 
Politidistrikt, Nordlandssykehuset og Salten Brann 

HF
Ny kostnad vedrører 
(navn i tabell fra Hdir)

Estimat lagt 
til grunn i 
utredning

 Siste kjente 
estimat Differanse Merknad

HSYK
Tilpasse/ombygge 
teknisk rom 60 000             4 000 000      3 940 000     

Estimatet for ombygging fra HSYK er 
mellom 3 og 5 mill

FIN
Tilpasse/ombygge 
teknisk rom 60 000             2 000 000      1 940 000     

Estimatet for ombygging i gamle 
Kirkenes sykehus fra FIN er over 2 mill

UNN
Tekniske 
forberedelser samlet 500 000           2 000 000      1 500 000     

Estimat fra UNN på totale kostander før 
priser er hentet inn

NLSH Kabling og strøm 50 000             1 400 000      1 350 000     

Årsak til kostnad er lang avstand mellom 
AMK og teknisk rom, men trolig betyr 
dette at samme rom kan brukes når AMK 
skal inn i nye lokaler

670 000           9 400 000      8 730 000     Sum 
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Opplæring - mottakskostnader 
Det er ingen nye opplysninger knyttet til kostnader for opplæring. I utredningen er det 
estimert at kostnader for opplæring vil beløpe seg til 4,1 mill kroner ved fire sentraler, 
og til 2,6 mill kroner ved to sentraler. 
 
Årlige driftskostnader – abonnement nødnett 
Helseforetakene må betale abonnementskostnader til DNK og Helsetjenestens 
driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO). Abonnementene avhenger av antall AMK-
sentraler og antall operatørplasser. Prisene justeres årlig, og vi har oppdaterte priser til 
DNK for abonnement pr. operatørplass. Utredningen la til grunn at årlig avgift pr. 
operatørplass var kr 40 800, mens årspris i 2014 er opplyst å være kr 42 531.6

 

 I tillegg 
tilkommer det merverdiavgift på abonnementene til DNK. 

HDO er et helseforetak, og abonnement som betales til HDO er derfor unntatt 
merverdiavgift. 
 
Oppdaterte beregninger gir følgende bilde av abonnentskostnader knyttet til antall 
operatørplasser ved to eller fire sentraler (det er i utredningen beregnet at fire 
sentraler vil ha behov for 24 operatørplasser, mens to sentraler vil ha behov for 20): 
 

 
Tabell 4: Abonnementskostnader avhengig av antall operatørplasser 
 
Abonnementskostnader knyttet til antall AMK-sentraler er ikke oppdatert pr. 2014, 
men det antas at disse skal indeksreguleres tilsvarende. I beregningen under er det lagt 
til grunn samme kostnader som i utredningen.  
 

 
Tabell 5: Abonnementskostnader avhengig av antall AMK-sentraler 
 
Samlet er årlige driftskostnader for to sentraler estimert til 4,73 mill kroner, mens fire 
sentraler er estimert til 6,34 mill kroner. Dette betyr at en reduksjon fra fire til to 
sentraler kan gi en årlig driftsbesparelse på anslagsvis 1,6 mill. kroner.  
 
Årlige driftskostnader – personell 
Nordlandssykehuset stiller i sitt høringssvar spørsmål ved om det er riktig at det kreves 
like mye personell å bemanne to sentraler som fem. Flertallet i prosjektgruppen finner 
ikke at en reduksjon av AMK-sentraler vil medføre besparelser på personellsiden. Dette 
begrunnes i økt behov for teknisk støtte, fagutvikling og øvrig personellstøtte.  
 
                                                        
6 http://www.dinkom.no/Tjenester/Abonnement/Priser// Prisene indeksreguleres årlig 

Faste driftskostnader pr operatørplass Pr pr plass Pris inkl MVA
 Pris abonnement 
24 operatørplasser 

 Pris abonnement 
20 operatørplasser Differanse

DNK brukerbetaling pr plass 42 531           53 164              1 275 930                     1 063 275                     212 655         
HDO SLA-kostnad pr operatørplass 142 000         142 000            3 408 000                     2 840 000                     568 000         
Sum driftskostnader avhengig av antall plasser eks mva 184 531         195 164            4 683 930                     3 903 275                     780 655         

Faste driftskostnader pr AMK-sentral Pr pr AMK Pris inkl MVA
 Pris 4 AMK-
sentraler 

 Pris 2 AMK-
sentraler Differanse

DNK support 171 000         213 750            855 000                        427 500                         427 500         
DNK transmisjonskostnader (datalinje) 160 000         200 000            800 000                        400 000                         400 000         
Sum faste driftskostnader inkl mva pr AMK 331 000         413 750            1 655 000                     827 500                         827 500         
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I utredningen skilles det ikke tydelig mellom bemanningsbehovet som kreves for å 
ivareta kjerneoppgaver, som nødtelefoner, ressurskoordinering og rådgivning, og hva 
som følger av å yte tilleggstjenester for kommunene, som for eksempel 
legevaktsformidling og trygghetsalarmer.  I kapittel 5.1.2 har prosjektgruppen anført at 
beregningen som anslår at antall årsverk vil være uendret om man reduserer til to 
sentraler i regionen må gjøres mer presist. 
 
Medbestemmelse 
Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 23. april 2014 med følgende 
enighetsprotokoll, jf. styresak 55-2014/2: 
 
1. Partene viser til saksutredningen. Organiseringen av AMK-tjenesten i Helse Nord skal 

sikre god kvalitet på tjenesten og drives personellmessig og økonomisk effektivt.  
 
2. Partene viser til vedtak i styresak 103-2002 og styresak 77-2006. Med bakgrunn i disse 

vedtakene, saksutredningen og høringsuttalelser er partene enige om at AMK-
funksjonen i Universitetssykehuset Nord-Norge skal samles i Tromsø. De tre øvrige 
AMK-sentraler i regionen opprettholdes. Ansatte som er berørt, må sikres medvirkning 
i prosessen. 

 
3. Partene er enige om at muligheten for en organisering med to AMK-sentraler i Nord-

Norge, jfr. prosjektgruppens utredning bør utredes. En beslutning om en eventuell 
overgang til to AMK-sentraler må baseres på en nærmere vurdering av: 
• God kvalitet på tjenesten 
• Bruken av personellressurser 
• Økonomiske konsekvenser 
• Organisatoriske konsekvenser 

 
4. For så sikre at driften av AMK-sentralene gir forsvarlig kvalitet på AMK-tjenesten i 

regionen, ber partene om at det gjennomføres en ROS-analyse innen utgangen av 
2014.  
 

Protokolltilførsel fra LO Stat: 
 
Konserntillitsvalgt LO Stat viser til høringsvar fra Fagforbundets Koordineringsledd hvor 
det anbefales primært at dagens ordning med 5 AMK sentraler opprettholdes henholdsvis i 
Kirkenes, Tromsø, Harstad, Bodø og Sandnessjøen. 
 
Fagforbundet forutsetter at tillitsvalgte gis formell medvirkning ved gjennomføring av det 
videre arbeid. Dette er helt nødvendig dersom målet om å spille på lag med engasjerte og 
kompetente medarbeidere skal oppnås, men også for å oppfylle bestemmelsene i 
Hovedavtalene. 
Fagforbundet er spesielt opptatt av representasjon i de ulike styrings- og prosjektgrupper 
som måtte bli etablert og forventer invitasjon til dette. 
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Fagforbundet ber om at faglig kvalitet, lokal kunnskap og responstid av tjenestene er et 
overordnet prinsipp. Det er herunder viktig for Fagforbundet at ny teknologi på 
kommunikasjon blir tatt i bruk og at distriktspolitiske hensyn blir vurdert. I 
omorganisering bes det om at det vurderes både befolkningens sikkerhet og 
sysselsettingsmønster. 
 
Fagforbundet region Nord er av den oppfatning at Finnmark bør ha egen sentral. Dette på 
bakgrunn av store landområder med mange samiske stedsnavn. I så henseende er 
lokalkunnskap særdeles viktig da mange stedsnavn er forholdsvis like. 
 
Kari B. Sandnes /s/ 

 
Brukermedvirkning 
RBU-sak 13-2014 Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord, utredning – høring ble behandlet 
i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 20. mars 2014. Følgende vedtak 
ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg slutter seg til anbefalingene fra prosjektgruppen og forslag om 

videreføring av dagens AMK-struktur. 
 
2. RBU er enig i at det bør gjennomføres en ROS-analyse, når nytt nødnett er innført og 

implementert i Nord-Norge. 
 
Adm. direktørs anbefaling 
Utredningen har vist at nødmeldetjenesten kan håndteres i en modell med fire eller to 
sentraler. For adm. direktør er det viktig at det er god kvalitet og tilgjengelige tjenester. 
Brukerne skal få samme tilbud uavhengig av AMK-struktur. 
Lokalkunnskap vurderes som spesielt viktig. Dersom antall AMK-sentraler på sikt skulle 
bli redusert, kan den enkelte AMK-operatør støtte seg til ambulansepersonellets 
kunnskaper. Ny GIS-teknologi (geografiske informasjonssystemer) har redusert 
behovet for at AMK-operatører må ha inngående kjennskap til lokale geografiske 
forhold. 
 
Et argument for å opprettholde fire sentraler er at hvert enkelt AMK-område styrer sine 
egne ambulanseressurser og dermed forvalter det økonomiske ansvaret. I tillegg er det 
enklere å ivareta god samhandling med kommunene i eget område. En løsning med to 
sentraler innebærer at legevaktsformidling må ivaretas av kommunene selv, da dette vil 
kunne påvirke aksesstiden (tiden fra innringer ringer 113 til en AMK-operatør svarer 
henvendelsen).  
 
Færre AMK-sentraler reduserer behovet for koordinering på tvers av sentraler. Dette vil 
være en fordel ved større hendelser. Færre AMK-sentraler vil kunne gi mer robuste 
sentraler, ettersom AMK-operatørene kan få større stillingsbrøker og dermed mer 
trening og kompetanseutvikling. Samtidig gir det mulighet for bedre styring av 
luftambulanseoppdrag. En reduksjon i antall AMK-sentraler vil kreve at ledelse og 
støtteapparat styrkes. 
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De øvrige nødetatene er viktige samarbeidspartnere uavhengig av AMK-struktur. 
 
I en løsning med to sentraler må de være dimensjonert på en slik måte at de kan være 
back up for hverandre. 
 
Med bakgrunn i at nasjonal helse- og sykehusplan er under utredning, er det ikke gitt at 
fremtidig AMK-struktur skal baseres på dagens foretaksgrenser. 
 
Isolert sett peker investeringskostnadene knyttet til utrulling og implementering av 
nytt nødnett mot færre sentraler, ettersom kostnadene vil øke med antall sentraler. 
Driftskostnader vil øke av samme årsak.  Det er skissert at en reduksjon i antall 
sentraler vil innebære en viss reduksjon i antall operatørplasser totalt. Dermed vil de 
løpende abonnementsavgiftene kunne reduseres ved færre AMK-sentraler. 
 
Samlet gir beregningene som er gjort følgende estimat for forskjell i kostnader ved fire 
eller to sentraler: 
 

 
*Beregnet pris på lydlogg er estimert ut fra gjennomsnitt av anslått pris fra H-dir., kroner 265 000. 
Tabell 6: Innføringskostnader ved 4 eller 2 sentraler 
 
Det er estimert at Helse Nord kan spare 7,9 mill kroner i innføringskostnader. Samtidig 
opplyser DNK at vi kan forvente nye investeringer i tilknytning til AMK-sentralene i 
tiden fremover.  
 

 
Tabell 7: Driftskostnader ved 4 eller 2 sentraler 
 
Forskjellen i årlige driftskostnader for det nye nødnettet er estimert til 1,6 mill kroner, 
noe som over en periode på ti år vil utgjøre 16 mill kroner.  
 
Det er i det siste kommet signaler om at nødnettet forventes ytterligere forsinket, noe 
som vil skyve innføringskostnadene frem i tid og gi økte kostnader for Helse Nord. 
 
Prosjektgruppen og flere av høringsinnspillene vurderer det som krevende å skulle 
redusere antall sentraler parallelt med innføring av nytt nødnett. Flere anbefaler derfor 
at Helse Nord innfører nødnett med én AMK-sentral i hvert helseforetak i første 
omgang, og vurderer strukturen på nytt etter at nødnettet er implementert.  

Investeringer/innføringskostnader 4 sentraler 2 sentraler
Teknisk tilrettelegging 10 730 000       3 850 000     
Lydlogg* 1 060 000          530 000         
Opplæring 2 080 000          1 560 000     
Sum innføringskostnader 13 870 000       5 940 000     

Årlige driftskostnader 4 sentraler 2 sentraler
Operatørplasser 4 683 930          3 903 275     
AMK-sentraler 1 655 000          827 500         
Sum årlige driftskostnader 6 338 930          4 730 775     
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Adm. direktør er enig i dette, og mener, til tross for betydelige større 
investeringskostnader, at det kan bli for krevende for AMK-sentralene samtidig å skulle 
innføre nytt nødnett og omorganisere driften til to sentraler. Adm. direktør mener 
imidlertid at to AMK-sentraler i Helse Nord på sikt bør utredes nærmere i forhold til 
kvalitet, bruk av personellressurser og økonomiske konsekvenser. 
 
Prosjektgruppen anbefaler at det gjøres en ny ROS-analyse i 2017. Adm. direktør mener 
en ROS-analyse må gjøres så snart som mulig og senest innen utgangen av 2014, fordi 
utredningen påpeker forbedringspotensial i dagens drift.  
 
 

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

1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Organiseringen av AMK-tjenesten 
i Helse Nord skal sikre god kvalitet på tjenesten og drives personellmessig og 
økonomisk effektivt.  
 

2. AMK-funksjonen i Universitetssykehuset Nord-Norge skal samles i Tromsø. 
Kommunene og andre berørte må sikres god informasjon i prosessen. De øvrige tre 
AMK-sentralene består. 
 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at helseforetakene gjør en ROS-analyse av sin 
AMK-virksomhet innen utgangen av 2014. 
 

4. Styret ber adm. direktør utrede nærmere muligheten for en organisering med to 
AMK-sentraler i Nord-Norge, jfr. prosjektgruppens utredning. En beslutning om en 
eventuell overgang til to må baseres på en nærmere vurdering av: 
• God kvalitet på tjenesten 
• Bruken av personellressurser 
• Økonomiske konsekvenser 
• Organisatoriske konsekvenser 

 
 
Bodø, den 23. april 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Utredning av fremtidig AMK-struktur i Helse Nord  

32 mottatte innspill på hvor mange AMK-sentraler Helse Nord bør ha 
 

Utredningen og høringssvar er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted  
– se her: Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord, høring 
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http://www.helse-nord.no/hoeringer/hoering-fremtidig-amk-struktur-i-helse-nord-article110488-1546.html�



