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Styresak 22-2015/3 Responstider i ambulansetjenesten, oppfølging 

av styresak 52-2009 og 137-2014/8 
 
 
Formål 
Det vises til styresak 137-2014/8 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, 
som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 14. november 2014. 
Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for 
responstider i bilambulansetjenesten. Saken erstatter den planlagte evalueringen, jf. 
vedtakets punkt 1 i styresak 52-2009 Kartlegging av bilambulansetjenesten perioden 
2004-2008. 
 
Formålet med denne saken er å fastslå hvorvidt Helse Nords retningslinjer til forskrift 
Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (FOR-2005-03-18 nr 252 av 2005), er i 
samsvar med Stortingets behandling av Akuttmeldingen (2001), Nasjonal helse- og 
omsorgsplan 2011-2015 og Akuttutvalgets delrapport til Helse- og 
omsorgsdepartementet 31. oktober 2014 (høringsutkast) innenfor området 
responstider i ambulansetjenesten. 
 
Bakgrunn/fakta 
Responstid er definert som tidsintervallet fra AMK1 blir oppringt om en hendelse til 
pasienten får helsehjelp. Det forrige akuttutvalget foreslo krav til responstid for 
ambulanse (tiden fra AMK anroper ambulanse til ambulansen er framme hos 
pasienten).  
 
I St. meld. nr 43 Om akuttmedisinsk beredskap (1999 – 2000) ble responstider gjort 
veiledende i planleggingen av helsetilbudet med følgende mål:  
• Akuttoppdrag: 12 minutter for 90 pst. av befolkningen i byer og tettsteder og 25 

minutter for 90 pst. av befolkningen i grisgrendte strøk.  
• Hasteoppdrag: 30 minutter for 90 pst. av befolkningen i byer og tettsteder og 40 

minutter for 90 pst. av befolkningen i grisgrendte strøk.  
 
Helsedirektoratets rapport med data fra de akuttmedisinske 
kommunikasjonssentralene viser at ingen av de regionale helseforetakene i 2013 
oppfylte de nasjonale målene om at ambulansen i 90 pst. av tilfellene skal rekke fram til 
pasienten innen 12 minutter i tettbygde strøk og 25 minutter i ikke-tettbygde strøk.  
 
  

1 AMK: Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 
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Helse Nord RHF forholder seg til responstidsføringene som er gitt i Forskrift om krav til 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus(FOR-2005-03-18 nr 252 av 2005). 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, og drøftet med de 
tillitsvalgte (ref. styresak 19-2013 Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF, 
oppfølging av styresak 7-2013/2).  Det foreligger ikke noen feil/svikt i Helse Nords 
retningslinje som skulle tilsi behov for justering på nåværende tidspunkt.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet la sommeren 2014 fram forslag til revidert Forskrift 
om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Forlaget har vært ute på høring i 
løpet av 2014. 
 
Sentrale forslag i høringsutkastet til ny akuttmedisinforskrift er blant annet presisering 
av krav til aksesstider for legevaktsentraler og AMK-sentraler. Det foreligger dermed 
ikke nye føringer for responstid for ambulansetjenesten i høringsutkastet. 
 
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 
Responder2 organisering. 

 
Akuttutvalget leverte sin delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet 31. oktober 
2014. Delrapporten er også et innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan og 
stortingsmelding om primærhelsetjenesten  
 
  

2 First responder: Begrepet betegner der et første ledd i den organiserte akuttmedisinsk responsen. 
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Adm. direktørs vurdering 
Det finnes ikke egnet statistikk som uttrykker den reelle responstiden for 
ambulansetjenesten. I Helse Nord RHFs utredning av Ambulansehelikopter mellom Bodø 
og Tromsø, utredning av kapasitet og dekning(desember 2012) utførte prosjektgruppen 
en teoretisk beregning av hvor lang tid det vil ta fra AMK mottar en nødmelding, til 
nærmeste lokaliserte bilambulanse har rykket ut til de enkelte grunnkretser i 
kommunene. Beregningen ble gjort for kommunene i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og 
Sør-Troms. Fremstillingen er teoretisk med de usikkerhetsmomenter det medfører. 
Detaljene kan leses i sin helhet i kapittel 3.3.1 i nevnte utredning. 
 
Retningslinjene vil bli vurdert på nytt, når det foreligger en revidert forskrift eller 
eventuelle nye myndighetstolkninger 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF har varslet at de har 
startet et arbeid med å se på sine ambulanseplaner. Adm. direktør forutsetter at 
helseforetakene til en hver tid organiserer sin ambulansetjeneste i tråd med føringer og 
krav fra nasjonale myndigheter. 
 
 
 
 
 
 
 
Referanseliste: 
• 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 
• Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011 - 2015 
• Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet mars 2009 – 

”En helhetlig gjennomgang av de prehospitale tj. ……” 
• Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet 31. oktober 2014 

(høringsutkast) 
• Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø, utredning av kapasitet og dekning 

(desember 2012) 
 
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
26. februar 2015 - saksdokumenter

side 74




