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Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Tekst  med to bilder 

Den som ventet på noe godt 

•  Bred gjennomgang 
–  Nasjonal helse- og sykehusplan 
–  Akuttutvalget 
–  Akuttmedisinforskriften 

Den akuttmedisinske kjede 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Tekst  med to bilder 

Den som ventet på noe godt 

•  Geografi 
•  Spesialisering 
•  Sentralisering  
•  Sikre trygghet for befolkningen  

•  Spissede tjenester med døgnberedskap 
med Norges geografi og 
bosettingsmønster 

Utfordringer  
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Nasjonal helse- og sykehusplan 

Den som ventet på noe godt 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Bærebjelker 
 
•  Måling og forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet – nasjonale 

grep   

•  Pasientens helsetjeneste  

•  Framtidens sykehusstruktur og ulike typer sykehus 
–  Prehospitale tjenester 

Den som ventet på noe godt 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Den som ventet på noe godt 

En informert pasient 

Med innsyn i 
egne data 

Med forutsetning for å 
være med å velge 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Pasientens helsetjeneste 
•  En aktiv pasient 
•  En vennligere helsetjeneste 
•  En sammenhengende helsetjeneste 
•  En forutsigbar helsetjeneste – nye pakkeforløp 
•  Nye måter å arbeide på 

Den som ventet på noe godt 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Variasjon i kvalitet og pasientsikkerhet 

Lovisenberg 
Norgesmester i brokk  
2010-15 

Hvorfor klarer vi aldri 
si noe klart om kvalitet i 
sykehus? 
 
For små tall 
De sykeste fordeles ikke 
tilfeldig mellom sykehus 

25.09.15 

Hvor ofte kommer brokket tilbake? 

Ny kirurg 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Tiltak for bedre kvalitet og pasientsikkerhet og 
mindre variasjon 
•  Nasjonale kvalitetsindikatorer med faglig legitimitet 

•  Pasientene sier: vi skal spørres systematisk om hvordan 
tjenesten ble gitt og om mottatt helsehjelp hadde effekt 

•  Fagfolk sier: fagfellevurdering! 

•  Sertifisering er ikke vist å ha effekt i sykehus, men i (nesten) alle 
andre bransjer som har høy risiko 

25.09.15 
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Befolkningsgrunnlag for somatiske sykehus med akuttfunksjoner 
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Sykehus-Norge 2015 

Den som ventet på noe godt 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Hvordan opprettholde en desentralisert 
sykehusstruktur? 

•  Tilpasse innholdet til behovene for det store flertall av pasienter 
–  Pasienter med kroniske og sammensatte sykdommer 
–  Pasienter med psykiske helseutfordringer 
–  Akutt indremedisin 

–  Akutt kirurgi? 

Psykisk helse 
Indremedisin 

Kirurgi 

Den som ventet på noe godt 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Akuttinnleggelser per døgn og  
hvor mange som ble operert 
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Kirurgien spesialiseres 
 
Generell kirurgi ikke 
lenger egen spesialitet 
 
Mye tid i beredskap gir 
mindre dagtid og mindre 
trening 
 
Liten befolkning =  
Mindre mengdetrening 
 
Blandet kirurgisk vakt 

Den som ventet på noe godt 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Prehospitale tjenester 
•  Endringer i akuttilbudet i sykehusene forutsetter styrking av 

kapasiteten og kompetansen i de akuttmedisinske tjenestene og  
bedre samordning av ressurser mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten. 

•  Sentralisering av sykehusfunksjoner fører til at det prehospitale 
mulighets- og ansvarsrommet er utvidet og en faglig kompetent 
legevakt og ambulansetjeneste får større betydning enn før.  

Den som ventet på noe godt 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Akuttutvalget – leverer NOU 1. desember 
•  Hva kan gjøres for å sette befolkningen bedre i stand til å hjelpe seg selv andre ved akutt 

sykdom og skade? 
•  Hva kan gjøres på skoler og arbeidsplasser og i idrettslag? 
•  Andre etaters rolle (eks kommunalt brannvesen) 
•  Frivillig sektors (Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norsk Luftambulanse, Redningsselskapet)sin 

rolle mht folkeopplysning, kurs og kompetanseheving, førstehjelp 
•  Den akuttmedisinske kjede 

–  Legevakt 
–  Fastlegene 
–  Hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie) 
–  Kommunale øhj døgntilbud 
–  Ambulansetjenesten 
–  Luftambulansetjenesten 
–  AMK og Legevakt sentraler  

Den som ventet på noe godt 
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Andre pågående aktiviteter 

Den som ventet på noe godt 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 
For å sidenummer, dato, 
og tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Den som ventet på noe godt 

Utredning av nødmeldetjenesten 
•  Anbefaling fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt 
•  Tilstrebe nødvendig grad av nasjonal samordning  
•  Felles forbedringsområder for alle nødetatene: 

–  kapasitet, kompetanse, teknologi, styring og forvaltning, lik forståelse 
av lovverk og organisering 

•  Beskrive organisatoriske modeller for den medisinske 
nødmeldetjenesten som legger til rette for nødvendig grad av 
samordning/samvirke med de andre nødetatene  



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

EPJ i ambulansetjenesten 
 
•  Helsepersonell skal ha 

enkel og sikker tilgang til 
pasientopplysninger 

 
•  Det gjelder gjennom hele 

pasientforløpet 

Den som ventet på noe godt 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Elektronisk ambulansejournal - status 
•  Enkelte helseforetak har tatt i bruk elektronisk ambulansejournal 
•  De fleste fortsatt papirbasert 
•  Prehospital satsing (Helsedirektoratet) utvikler nasjonalt og 

standardisert kodeverk for ambulansetjenesten – grunnlag for 
framtidig nasjonal ambulansejournal 

•  Flere helseregioner jobber med kravspesifikasjon for elektronisk 
ambulansejournal 

Den som ventet på noe godt 
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Nasjonal IKT prosjekt Ny teknologi AMK 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 
For å sidenummer, dato, 
og tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Den som ventet på noe godt 

Bachelor paramedic 

•  Mange utredninger har anbefalt dette 
•  Rapporten En helhetlig gjennomgang av de prehospitale 

tjenestene med hovedvekt på AMK-sentralene og 
ambulansetjenesten fra 2009:  

•  Rapporten Kompetansebehov i ambulansefag i 2013 
•  Delrapport fra akuttutvalget 2014: Utvalget mener det er behov 

for en bachelorutdanning i ambulansefaget 
•  HiOA – har startet utdanning i samarbeid med OUS 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Akuttmedisinforskriften 

Den som ventet på noe godt 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Hvorfor endringer i akuttmedisinforskriften?  
•  Faglig utvikling 
•  Utfordringer i deler av tjenesten mht kvalitet og tilgjengelighet 
•  Ny teknologi (nødnett)  
•  Alvorlige og komplekse hendelser som 22.juli har synliggjort 

svakheter i dagens organisering  

•  Det kan ikke utelukkes at oppfølging av akuttutvalget medfører 
behov for endring 

Den som ventet på noe godt 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Noen dilemmaer 
•  Juridiske virkemidler må brukes med forsiktighet 

–  Bør ikke hindre gode og smidige lokale løsninger  
–  Fleksibilitet  
–  Unntak og overgangsordninger 
–  Forskrift må ikke bli en sovepute 
–  Vedlikehold 
  

Den som ventet på noe godt 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Virkeområde/definisjoner  
•  Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 

–  Lettere ambulanseoppdrag der det ikke er behov for overvåking/
behandling og rene transportoppdrag faller utenfor  

–  Akutt psykiske lidelser, rusproblemer og akutte tilstander etter vold 
og overgrep omfattes  

Den som ventet på noe godt 
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Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 
For å sidenummer, dato, 
og tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Den som ventet på noe godt 

Samhandling og samarbeid 
•  § 4 -Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en 

hensiktsmessig og koordinert innsats i de ulike tjenestene i den 
akuttmedisinske kjeden 

•  Dette betyr: 
–  Lokalisering og dimensjonering av legevaktstasjoner og 

ambulansestasjoner må sikre befolkningen et helhetlig og forsvarlig 
akuttilbud. Samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak 
må derfor utvikles og konkretiseres slik at de kan fungere som et 
felles planleggingsverktøy 
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Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 
For å sidenummer, dato, 
og tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Den som ventet på noe godt 

Akutthjelpere 

•  § 5 - Kommunene og de regionale 
helseforetakene kan inngå avtaler om 
bistand fra akutthjelpere 
–  I tillegg til, eller i påvente av at øvrige 

akuttmedisinske tjenester kan yte 
akuttmedisinsk hjelp 
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Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 
For å sidenummer, dato, 
og tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Den som ventet på noe godt 

Kompetansekrav 

•  Stort sett krav til grunnkompetanse – ikke spesialisert 
kompetanse 
–  Unntak legevakt 
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Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 
For å sidenummer, dato, 
og tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Den som ventet på noe godt 

Kompetansekrav til legevakt 
•  Legen har godkjenning som spesialist i allmennmedisin og har 

gjennomført kurs i volds- og overgrepshåndtering. 
•  Legen har godkjenning som allmennlege etter forskrift om 

veiledet tjeneste for allmennleger. Legen må ha gjennomført 40 
legevakter, eller ha arbeidet ett år som allmennlege i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Legen må i tillegg ha 
gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og 
overgrepshåndtering. 

•  Kommunen plikter å etablere bakvaktordninger for leger som 
ikke oppfyller kravene 
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Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 
For å sidenummer, dato, 
og tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Den som ventet på noe godt 

Kompetansekrav til ambulansetjenesten 
•  I tillegg til ambulansearbeider skal ambulanse bemannes med 

en person med autorisasjon eller lisens som helsepersonell og 
nødvendig ambulansefaglig kompetanse 

•  Begge skal ha sertifikat for kjøretøyklassen og kompetansebevis 
for førere av utrykningskjøretøy 
–  Unntak for vikarer inntil 2 mndr 

•  Luftambulansetjenesten  
–  krav til grunnkompetanse – lege/sykepleier med nødvendig 

kompetanse 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 
For å sidenummer, dato, 
og tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Den som ventet på noe godt 

Hva med lærlingene? 
•  Hva er nødvendig ambulansefaglig kompetanse? 
•  Sertifikat for kjøretøyklassen? 
•  Kompetansebevis for utrykningskjøretøy? 

•  Lite problematisert i høringsrunden 
•  Må se nærmere på dette 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 
For å sidenummer, dato, 
og tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Den som ventet på noe godt 

Legevaktsentralene 

•  Kommunen skal: 
–  legge til rette for sikker drift av nasjonalt legevaktnummer (116 117) 

•  Krav til sentralene: 
–  80% av alle henvendelser skal normalt kunne besvares i løpet av to 

minutter 
–  Skal ha utstyr for lydopptak  
–  bemannes med personell med relevant helsefaglig utdanning på 

bachelornivå, nødvendig klinisk praksis og gjennomført 
tilleggsopplæring for arbeid som operatør.  



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 
For å sidenummer, dato, 
og tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Den som ventet på noe godt 

AMK sentralene 
•  AMK-sentralene skal : 

–  besvare 90 prosent av henvendelser fra publikum innen 10 sekunder 
–  umiddelbart iverksette varsling (trippelvarsling) ved behov for 

samtidig innsats fra flere nødetater 
–  som hovedregel sette samtalen over til legevaktsentral når 

henvendelsen gjelder allmennmedisinske problemstillinger 
–  bemannes med sykepleier eller ambulansearbeider som har 

gjennomført tilleggsopplæring for arbeid som operatør 
–  ha reserveløsninger for AMK-sentralenes funksjoner ved svikt 
–  ha et system for å holde oversikt over den akuttmedisinske 

beredskapen i og utenfor eget ansvarsområde  



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 
For å sidenummer, dato, 
og tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Den som ventet på noe godt 

Lydopptak 

•  AMK- og legevaktsentralers lydopptak er å anse som en del av 
pasientens journal. Opptaket skal oppbevares i tre år etter 
opptaksdato og deretter slettes dersom det ikke har verdi som 
dokumentasjon, f. eks i klagesaker 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 
For å sidenummer, dato, 
og tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Den som ventet på noe godt 

Overgangsordninger 

•  Krav til grunnkompetanse for lege i vakt: Tre år 
•  Krav til kurs i volds- og overgrepshåndtering for lege og annet 

helsepersonell : Fem år  
•  Kompetansekrav til bemanning i ambulansebiler: Tre år 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 
For å sidenummer, dato, 
og tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Den som ventet på noe godt 

Responstid 

•  Behov for å stille krav 
–  Ikke i forskrift? 
–  Kvalitetsmål som følges opp?? 



Helse- og omsorgsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkt 

Tips bunntekst: 
For å sidenummer, dato, 
og tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Mens vi venter…… 

•  Kan bli behov for endring etter at 
akuttutvalget har levert sin NOU 

Den som ventet på noe godt 



Norsk mal: Bildekreditering 

Takk for meg! 

Den som ventet på noe godt 


