
 

Møtedato: 26. april 2016 
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    Spørck/ Finnsson, 75 51 29 00  Bodø, 15.4.2016 
 

Styresak 55-2016/3 Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen, 

oppfølging av styresak 147-2015, sak A 
 
 
Formål 
Denne styresaken er en oppfølging av styresak 147-2015 Eventuelt, sak A ad. 
Ambulerende virksomhet i foretaksgruppen (styremøte 16. desember 2016). Styret fattet 
følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme tilbake til et 
senere styremøte med en sak som omhandler ambulerende virksomhet i foretaksgruppen.  
 
Videre følger en tabellarisk fremstilling av hvilke områder helseforetakene rapporterer 
at det ambuleres på innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Ambulering er et 
virkemiddel som bidrar til å gi spesialisthelsetjeneste nærmest mulig pasientene. 
 
Bakgrunn 
En økende spesialisering av helsetjenesten har vanligvis en sterk sentraliserende kraft. 
Det er derfor viktig å ha et sterkt ledelsesmessig fokus på hva som er faglig og 
økonomisk mulig å desentralisere.  
 
Hvilke typer diagnoser/sykdomsbilder som er aktuelt for ambulant virksomhet, vil 
avhenge av hvor god tilgang de ulike helseforetakene har på spesialister. De fleste 
fagområder i somatikk og psykisk helsevern kan være aktuell for ambulering med 
unntak av de områder som er funksjonsfordelt (for eksempel kreftkirurgi).  
 
Avtalespesialister som har driftsavtale med Helse Nord RHF gir også et viktig bidrag til 
desentraliserte tjenester. 
 
UNN har vaktansvar og oppfølging (inkludert opplæring, jevnlig besøk) innen 
spesialiteten immunologi og transfusjonsmedisin for alle fire sykehusforetakene i 
regionen. Dette er regulert i egne avtaler. 
 
Det er ulikt hva som legges i begrepet ambulering i noen sammenhenger. Her 
presenteres virksomhet som innebærer at behandlingspersonell reiser ut (til annet 
sykehus, til kommunal enhet eller hjem til pasienten) som ambulering uten hensyn til 
økonomiske implikasjoner. 
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Oversikt over fagområder hvor det utføres ambulering innenfor somatikk 
Sykehus Fagområde 

Nyre 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Tromsø  Narvik (dialyse og 
poliklinikk). 
Planlagt ambulering til 
Finnsnes og Storslett 
(dialyse). 

Hammerfest og Alta 

Finnmarkssykehuset 
klinikk Kirkenes 

 Vadsø  

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Vesterålen (kun 
dialyse)  

 

 
Sykehus Fagområde 

Revmatologi 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Tromsø   Hammerfest og Alta 
Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten og Vesterålen  

Finnmarkssykehuset 
klinikk Kirkenes 

 Karasjok  

Avtalespesialist Jan Arne Lund ambulerer mellom Narvik/Ørnes.  
 

  Sykehus Fagområde 
Hud 

Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Tromsø  Troms militære 
sykehus (så lenge 
driften opprettholdes) 
Finnsnes DMS 
Sonjatun DMS 
Narvik 

 

Finnmarkssykehuset 
klinikk Kirkenes 

 Vadsø  

Spesialistlegesenteret 
i Karasjok 

 Honningsvåg 
Hammerfest  
Alta 
 

 

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Vesterålen  

 
Sykehus Fagområde 

Øye 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten  

Avtalespesialist Atle Lyslo ambulerer fra Tromsø til Finnsnes 50 %.             
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Sykehus Fagområde 
Øre Nese Hals 

Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Tromsø  Harstad Hammerfest og Alta 
Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten og Vesterålen  

Finnmarkssykehuset 
klinikk Kirkenes 

 Alta 
Vadsø (audiograf) 

 

Helgelandssykehuset 
Sandessjøen 

 Mo i Rana  

Avtalespesialist Bjørn Steve Solem fra Tromsø (Finnsnes/Storslett) 20 %.           
 

Sykehus Fagområde 
Ortopedi 

Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Helgelandssykehuset 
Mo i Rana  

 Sandnessjøen, 
Mosjøen, 
 

 

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten og Vesterålen  

Finnmarkssykehuset 
klinikk Hammerfest 

 Alta  

 
Sykehus Plastikkirurgi Ambulering innenfor 

eget helseforetak 
Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Tromsø   Hammerfest 
 

Sykehus Radiologi Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Tromsø  Harstad  
 

Sykehus Fagområde 
Kirurgi 

Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Finnmarkssykehuset 
klinikk Hammerfest 

 Alta  

 
Sykehus Fagområde 

Gynekologi 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen 

 Brønnøysund  

 
Sykehus Fagområde 

Urologi 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Finnmarkssykehuset 
klinikk Hammerfest 

 Alta  

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten   
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Sykehus Fagområde 
Kreft 

Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Tromsø  Onkolog til Narvik og 
Harstad 

 

 
Sykehus Fagområde 

Kardiologi 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten  

UNN Tromsø   Hammerfest 
 

Sykehus Fagområde 
Lunge 

Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Tromsø  Skånland, Salangen og 
Narvik (pasienter 
utenfor institusjon 
med spesielle lidelser) 

Finnmark  

 
Sykehus Fagområde 

Nevrologi 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten og Vesterålen  

 
Sykehus Fagområde 

Infeksjon 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten   

 
Sykehus Fagområde 

Endokrinologi 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten og Vesterålen Helgeland 

 
Sykehus Fagområde 

Barnesykdommer 
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

Nordlandssykehuset 
Bodø 

 Lofoten og Vesterålen  

Helgelandssykehuset 
Sandessjøen 

 Mosjøen og 
Brønnøysund 

 

 
Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er det ikke 
hensiktsmessig å beskrive all ambulerende virksomhet innenfor eget helseforetak. 
Bakgrunnen for dette er at ambulering i eget helseforetak er en godt integrert 
arbeidsform i mange enheter. Det er blant annet etablert ambulerende akuttenheter i 
alle helseforetak. Tabellen viser de enheter som regelmessig ambulerer på tvers av 
foretaksgrensene i Helse Nord.  
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Oversikt over fagområder hvor det utføres ambulering innenfor psykisk helsevern 
Sykehus Fagområde – 

Psykisk helsevern  
Ambulering innenfor 
eget helseforetak 

Ambulering til annet 
helseforetak 

UNN Alderspsykiatrisk 
avdeling 
 

 Finnmarkssykehuset 

Nordlandssykehuset Psykiatrisk 
innsatsteam 
 
Regionalt 
kompetanseteam -  
spiseforstyrrelser 
(RKT)  
 
Fagenhet for 
autismebehandling  
 
Fagenhet for 
spiseforstyrrelser  

 Hele regionen 
 
Hele regionen  
 
 
Helgelandssykehuset 
 
 
Helgelandssykehuset 

Avtalespesialister (psykologer) som ambulerer er: Olger Storfjell fra Tromsø til Svolvær, Carl-Fredrik Gamst 
ambulerer fra Harstad til Lødingen 20 %, og Rigmor Moelv ambulerer fra Storslett til Skjervøy 20 %. 
 
Mye av døgnbehandlingen er organisert slik at Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH) har ansvar for pasienter tilhørende andre 
helseforetak. I forbindelse med døgnbehandling av pasienter ved UNN/NLSH 
forekommer det ofte at det arbeides på tvers av foretaksgrensene. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør er tilfreds med oversikten som er skissert, og er enig i at grad av 
ambulering avhenger av faktorer som for eksempel spesialisttilgang, rekruttering, 
utdanning, funksjonsfordeling og hvordan tjenesten organiseres. Det er imidlertid 
lokale forhold som sammen med de faglige og økonomiske vurderingene avgjør hvilke 
tjenester som bør desentraliseres og til hvilket nivå.  Dersom sykehusene skal kunne 
ambulere, forutsetter dette en tilstrekkelig grunnbemanning i det sykehuset som skal 
avgi spesialister. 
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