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Styresak 67-2016/4 Ambulansestrukturen i foretaksgruppen - 

orientering, oppfølging av styresak 47-2016, 

sak B 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 47-2016 Eventuelt, sak B ad. 
Ambulansetjenesten i Helse Nord - strukturendringer i styremøte, den 6. april 2016. 
Styret fattet følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å komme 
tilbake til styret med en orientering om ambulansestrukturen i foretaksgruppen, herunder 
hvilke forskrifter/føringer som er gjeldende for denne delen av tjenesten.  
 
Orienteringsgrunnlag 
Organisering 
Ambulansetjeneste er spesialisthelsetjeneste og omfattes av Helse Nord RHFs sørge-for-
ansvar.  I alle helseregionene er det slik at det enkelte helseforetaket har oppgaven med 
planlegging og drift av ambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste (AMK- 
sentralene) - de såkalte prehospitale tjenester.  Likeledes har kommunene et 
selvstendig ansvar for medisinsk nødmeldetjeneste (Legevaktsentralene) og 
legevakttjeneste. Samlet skal dette gi et godt tilbud til befolkningen. 
 
Helseforetakene har ansvar for lokalisering, dimensjonering og kompetanse i 
ambulansetjenesten. Det forutsettes at de til enhver tid gjeldende forskriftskrav til 
tjenesten ivaretas av helseforetakene. 
 
Helse Midt-Norge skiller seg noe ut fra de andre tre regionene ved at det er opprettet en 
fellesfunksjon etter at ambulansetjenesten ble tilbakeført til helseforetakene (fra eget 
ambulanse-HF). Fellesfunksjonen er organisatorisk lagt til St. Olavs Hospital HF på 
vegne av RHF-et.  Fellesfunksjonen omfatter bl. a. felles faglige løsninger på en rekke 
områder, driftsstøtte for fagsystemer til klinikkene samt forvaltning og fornying av 
ambulansekjøretøy med utstyr (logistikkfunksjoner).  Denne organiseringen skal 
evalueres til høsten. 
 
Krav til ambulansetjenesten 
Den første forskriften Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus som regulerer 
de prehospitale tjenestene kom i 2005. Som eneste region utviklet Helse Nord - i 
samråd med Helsetilsynet - egne retningslinjer for å sikre lik tolkning og at 
minimumskrav ble oppfylt. 
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Revidert Akuttmedisinforskrift (se Lovdata: Forskrift om krav til og organisering av 
kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. 
(akuttmedisinforskriften)) trådte i krav 1. mai 2015.  Helse Nord RHF (eller andre) har 
ikke laget egne retningslinjer knyttet til denne.  De viktigste endringen for 
ambulansetjenesten er: 
• Unntak fra regel om tilstedevakt er skjerpet. Begge kriteriene skal nå være oppfylt: 

Både at det er lavt antall akuttoppdrag pr. år samt at ambulansen kan være 
bemannet innen forsvarlig tid etter varsling. 

• Skjerpede krav vedrørende førerkort/kompetansebevis for utrykningskjøring. 
• Krav til at personell to på bilen skal ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell. 
• Bil-, båt- og luftambulansetjenesten skal i nødvendig grad være samordnet 

nasjonalt. 
 
Forskriften setter ikke krav til responstid (fra nødhenvendelse til ressurs er fremme 
hos pasient). I St.melding nr. 43/2000 (Om akuttmedisinsk beredskap) fremkommer 
imidlertid føringer på hvilke responstider som bør tilstrebes. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har signalisert en revisjon av 
akuttmedisinforskriften etter behandlingen av NOU 2015:17 Først og fremst - Et 
helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus, tidligst 
ultimo 2016.  
 
Videre utvikling 
Det nedsatte Akuttutvalget har levert NOU 2015:17, og HOD har gjennomført en 
høringsrunde. Høringssvarene er publisert på nett - se her: Høring – NOU 2015:17 Først 
og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor 
sykehus  
 
Dette er en grundig gjennomgang av prehospitalt område med mange forslag til 
forbedringer, særskilt innenfor kommunalt ansvarsområde og samhandling mellom 
ansvarsnivåene.  Helse Nord RHF har i sitt høringssvar påpekt forbedringspotensial på 
mange områder.   
 
Helse Nord RHF er enig i utvalgets forslag om utvikling av kvalitetsindikatorer for de 
prehospitale tjenestene i stedet for bastante responstidskrav.  Betydningen av 
samhandlingen mellom tilgjengelige prehospitale ressurser er viktigere enn å fastsette 
responstidskrav for en enkelt ressurs.  Denne vurderingen støttes av Helsetilsynet. 
 
Mulige endringer etter HODs gjennomgang/forskriftsendringer må innarbeides i 
helseforetakenes planer for de prehospitale tjenestene, når disse foreligger. 
 
 
 
Vedlegg:  Virksomhetsdata 2015 
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https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nou-201517-forst-og-fremst.-et-helhetlig-system-for-handtering-av-akutte-sykdommer-og-skader-utenfor-sykehus/id2468563/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nou-201517-forst-og-fremst.-et-helhetlig-system-for-handtering-av-akutte-sykdommer-og-skader-utenfor-sykehus/id2468563/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nou-201517-forst-og-fremst.-et-helhetlig-system-for-handtering-av-akutte-sykdommer-og-skader-utenfor-sykehus/id2468563/


Virksomhetsdata ambulansebil 2015 pr. helseforetak: 
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Sammendrag Helse Nord: 
 

 
(5.153.391 km er 128,6 x jordens omkrets) 
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