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Innhold 

•  Regulering av helsetjenester 
•  Retningslinjer og veiledere 
•  Den medisinsk nødmeldetjensten 
•  Kvalitet og pasientsikkerhet 
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Regulering i stort 
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Lov og forskrift 

Lov 

•  Komplekse prosesser 
•  Ytre rammer 
•  Lite spesifikk 
•  Svært lange prosesser 

Forskrift 

•  Komplekse prosesser 
•  Utfyller loven 
•  Spesifikk på utvalgte 

prioritert områder 
•  Lange prosesser 
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Feltet er godt regulert…… 

•  Helseforetaksloven og Spesialisthelsetjenestenloven 
•  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
•  Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor 

sykehus. 
•  Forskrift om tekniske funksjonskrav til 

kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helse- og 
omsorgstjenestens kommunikasjonsberedskap.  

•  Lov sosial og helsemessig beredskap. 
•  Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og 

beredskapsarbeid mv. 
•  Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. 
•  …….. 
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Trenger vi da retningslinjer / veiledere ? 

•  Faglig nært 
•  Beste gjeldende kunnskap 
•  Faglige behov 
•  Pasientorientert 

•  Enklere å oppdatere 
•  På tvers og mellom nivåer og enheter 
•  Systematiske prosesser mellom fagfeltene og 

myndighetene 
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Feltet er i bevegelse …..  
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•  Helsetjenesten sin 
organisering på skadested 
ved store ulykker og kriser 

•  Forslag til nasjonal 
prosedyre for nødetatenes 
samvirke ved pågående 
livstruende vold (PLIVO) 

•  Retningslinjer for 
registrering av ambulanser 

•  ….. 
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Samfunnsoppdrag 

R
essurser 

Lov og forskrift 

Faglighet 
Ledelsesutfordringen mot 2030 
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Hva oppleves som styrende i klinikken i dag? 

Økonomiske hensyn 
 Økonomi og aktivitetstall er lettest å måle 

Unngå klagesaker  
 Omdømme, unngå tilsynssaker 

Fag og kvalitet - innhold 
Fra klinikernes ståsted ofte opplevd som lavt prioritert 
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Vi må snu det på hodet 

Fag og kvalitet - innhold 
Det klinikerne og pasientene er opptatt av 

Unngå klagesaker  
 Omdømme, unngå tilsynssaker 

Økonomiske hensyn 
 Økonomi og aktivitetstall er lettest å måle 
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Når det haster som mest … 
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Måling av kvalitet … mer en responstid….  
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•  Utvalgte indikatorer 
•  STEMI? 
•  Slag? 
•  Sepsis? 

•  Prosedyrekoder 
•  Nasjonal datamodell 

ambulansetjenesten 
•  Sammenlignbare 

•  Nordisk 
•  NEMSIS 
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Men dere har dårlig tid…..  
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Og mye å snakke om ……  
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