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Lås ambulansen… J - særlig når «psykiatri» er involvert 

Hvordan unngå å havne i denne situasjonen? 
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Ambulanseforskrifter 
●  Nye forskrifter fra 1. oktober 2006 

– båre og båreinnfesting (EN-NS 1789) - 10g 
–  innfesting av utstyr (EN-NS 1789) – 10g 
– Skillevegg – styrkekrav 
– beskyttelse mot brann 
–  farge (gul RAL 1016) 
–  fagmerking (grønn reflekterende) 



Forskrift om bruk av kjøretøy 

●  Vtrl. kap. 3 om personer og gods 
 § 3-1 nr. 1, antall personer 

 § 3-2 – plassering og sikring av gods 

 

●  Utrykningsforskriften av 12. juni 2009 nr. 637 

– Krav til kompetanse for utrykningskjøring 
 



 
Ansvar etter vegtrafikklovens bestemmelser (Vtrl.)  
 
●  Vtrl. § 3 – "Enhver" skal ferdes hensynsfullt og være 

aktpågivende og varsom (HAV) 

●  Vtrl. § 13 – krav til at kjøretøy er bygget, innrettet, utstyrt 
og vedlikeholdt, slik at det kan brukes uten å volde unødig 
fare eller ulempe… 

●  Vtrl. § 21 – alminnelige plikter for fører av kjøretøy om å 
være i en slik tilstand at han er skikket til å kjøre på en 
trygg måte, dvs. ikke påvirket, syk, sliten, trett eller andre 
omstendigheter som svekker sikkerheten 

●  Vtrl. § 23 a. – personlig verneutstyr, krav til bruk 



Forskrift om bruk av personlig verneutstyr 

Vegtrafikkloven: 
  "Forskrift av 21. sept. 1979 nr. 7" 

 § 1 – påbud om bruk av bilbelte og annet 
 sikringsutstyr 

 
"Bilbelte og annet utstyr til sikring av personer skal 
brukes der det er montert"  

 



Krav og ansvar 

•  Er kravene til sikring absolutte? 

–  Pasienter på båre?  

–  Sikring av barn? 

–  Hensyn til sykdom eller skadeomfang? 

•  Helsepersonelloven 

–  Forsvarlig helsehjelp 

Krav til fører/ambulansearbeider om å hindre alvorlig 
skade på pasient, pårørende eller personell 



Lange vakter – hva gjør det med fører av 
utrykningskjøretøy? 

25.09.15 

Kjører	  du	  pakker	  –
strenge	  krav:	  

*	  Krav	  'l	  maks	  4,5	  t	  kjøring	  før	  45	  min	  pålagt	  hvile	  (skal	  
ikke	  brukes	  'l	  annet	  arbeid)	  
*	  Krav	  'l	  min	  11	  'mer	  sammenhengende	  hvile	  hvert	  døgn	  
	  	  



Fører av ambulanse – Ingen krav til 
kjøre/hviletid… *arbeidstid? 

25.09.15 



 
Bakgrunn for opprettelse av en Nasjonal ulykkes-/analysegruppe  
 

Undersøkelse av ulykker med ambulanser  

25.09.15 

1.  Ivareta rollen som kontrollmyndighet 
-  stikkprøver 2007 og 2008 viste avvik  på 84% 

 
2.  Krav til kjøretøy, innvendig sikkerhet  

3.  Sikring av pasienter og utstyr 

4.  Ivareta ambulansearbeidernes- og pasientenes 
sikkerhet 



Hva er en «ambulanseulykke» 
Ulykker av varierende karakter og omfang 

Denne ble «simulatoren» vår  

Sogn 2008 

Utenfor kriteriene  

Dødsulykke 2011 



Forbikjøring av lastebil – møte med trailer 

Alvorlig ulykke med ambulanse 2012 

Store karosseriskader 



Hovedkriterie for undersøkelse 

•  Personskader 

– ambulansepersonell eller pasient(er) 

–  i annet kjøretøy eller andre trafikanter 

•  Store-/alvorlige skader på kjøretøy 

– hovedsakelig på ambulansen 

•  Løsnet utstyr 

–  fastmontert eller løst/medbragt 



Organisering  

•  Statens vegvesen – Ulykkeanalysegrupper 
(organisering og arbeidsopplegg april 2004) 

–  Nasjonal ulykkes-/analysegruppe for 
ambulanser opprettet 1. januar 2009 

•  Styringsgruppe 

–  Leder Klaus C. Ottersen, Tønsberg trafikkstasjon 

–  Bjørn Jamtli, Helsedirektoratet (tidl.Statens helsetilsyn) 

–  Erlend Sundland, St. Olavs hospital, Universitetet i 
Trondheim 

  



Organisering forts. 

•  Ulykkes-/analysegruppe - beredskap 

–  Leder Stein Erichsrud, Tønsberg trafikkstasjon 

–  Liv Bråmark, Tønsberg trafikkstasjon 

–  Kim Ankersten, Ullevål universitetssykehus 

–  Geir Engely, Ullevål universitetssykehus 

–  (Trond Boye Hansen, rådgiver)   

•  Presisering 

–  Kim Ankersten og Geir Engely representerer Statens 
vegvesens ulykkesgruppe i dette arbeidet og ikke Ullevål 
universitetssykehus. 



Formål 

•  Identifisere feil og mangler som kan svekke 
trafikksikkerheten 

–  årsaksfaktorer eller medvirkende årsaksfaktorer 

–  annen påvirkning i ulykken 

•  Fremme anbefalinger slik at sikkerheten i 
ambulansetjenesten kan forbedres 

–  medisinske anbefalinger, bruk av sikringsutstyr, 
personell, kompetanse mv. 

–  tekniske anbefalinger, fast- og ettermontert utstyr, 
tekniske løsninger, forbedringspotensiale 

–  oppfølging og bruk av rapport 

 



Oppgaver og rolleavklaring 

"Det er ikke ulykkesgruppas oppgave å ta 
stilling til sivilrettslig eller strafferettslig 
skyld og ansvar 

Undersøkelsene og evt. rapporter er ment 
brukt til forebyggende sikkerhetsarbeid" 



  

•  2009 (Oppstart nasjonale ulykkesundersøkelser) 

–  13 rapporterte (9 innenfor kriteriene – 2 alvorlig) 

•  2010 

–  9 rapporterte (5 innfor kriteriene – ingen alvorlig) 

•  2011 

–  12 rapporterte (9 innenfor kriteriene – 3 alvorlig, 1 dødsulykke) 

•  + 1 ulykke med opplæringsbil  

  

•  2012  

–  10 rapporterte (5 innenfor kriteriene , 1 stjålet– 2 meget 
alvorlige) 

•  + 1 ulykke med opplæringsbil 

•  2013  

–  6 rapporterte (3 innenfor kriteriene – ingen alvorlig) 

•  2014  

–  16 rapporterte (7 innenfor kriteriene  – 2 alvorlig) 

  

•  2015 (t.o.m. 15. sept.) 

–  4 rapporterte (2 innenfor kriteriene, 1 stjålet – ingen alvorlig) 

 



Når alt gikk bra…… 

Ledsagerstol hvor beltemerke viser at 
belte var i bruk og stramt til kroppen 

  
Pedi-Mate riktig montert og 
belter riktig strammet til 
barnets kropp 

Påkjørsel i tunnel Oslo 2009 

Store skader og 
«knekk» i karosseri 



Spesielle funn 

Skulderstropper ikke i bruk, feilmontert belte med båremadrass 
uten tilpasning for skulderstropper. Pasienten skled ut av belte. 

Møtende bil kom over i feil kjørefelt. Ambulanseføreren prøvde å 
unngå kollisjon med unnamanøver til venstre 



Flaks at det gikk bra? 

Kjørte rett inn i ambulansen bakfra, pasient på plass og 
bakluka akkurat stengt. Føreren befinner seg på venstre side 
i det det smeller. 

Betenkelig førermiljø 
- hva med føreren? 



Manglende sikring av skadested 



Trikken dukket plutselig opp !! 

Locus skjerm løsnet «festeørene» brekker 

Lastebil krysser vegen og «skjuler» trikken fra høyre  

Sideairbag 
»redder» 
passasjer 



Den tragiske ulykken 

Karosseristyrke ? 

Omlegging av veg – oppmerking ? 

Utstyr som løsner 



Sikring 

Hoftebelte lå utenpå dyne	  Uten skulderstropper i det treffet er endelig.	  

Løs monitor lå 6-7 m utenfor bilen Eks. på korrekt sikring med bruk av 
skulderstropper på pasient i stabilt sideleie. 



Utstyr som løsnet 

Locus-skjerm og innvendig speil løsnet. 

Ettermontert printer i plasthylle som ikk 
er egnet til dette formålet 

Originalhylle/skap (høyre side bak) 
som løsnet (lagt inn i bilen igjen) 



Eksempel på strakstiltak – utdrag fra brev til 
ambulansetjenesten 21. mars 2012 

Strakstiltak: 
«Vi har konstatert at oksygenflaske og akutt-bag ofte er plassert i bak-skapet fra 
midten og oppover, noe som øker momentet og belastningen på bakveggen i en evt. 
ulykke, jfr. vedlagte bilder. For å minimere risikoen at lignende skjer og skader 
personer og utstyr i sykekupeen, anmoder vi ambulansetjenesten å vurdere 
plassering av ”tungt” utstyr, slik at dette blir plassert lavt ned i skapet eller 
alternativ sikker plassering andre steder i ambulansen. Det er viktig at 
ambulansetjenesten samarbeider med vernetjenesten om gode og sikre løsninger.  
 
I flere ulykker har vi konstatert at det blir medbrakt bagasje og medisinskteknisk 
utstyr som ikke har vært tilfredsstillende sikret. 
På nytt påminner vi om viktigheten av å sikre alt ”løst” utstyr i ambulansen 
 
Vi ber om at helseforetakene videreformidler denne informasjonen samtidig som vi 
vil anmode ambulanseprodusentene å forsterke skapkonstruksjon og innfesting 
(denne problemstilling er aktuell for samtlige ambulanser med denne 
skapkonstruksjonen)». 
      
  



Utforkjøringer – «isete og glatt» 

110 meter ut i terrenget (60–70 km/t ??) 

Laaaaangt hopp 
……..ryggskader 
 
 

4X4 mister veggrep –  
håndbrekk siste utveg? 



Gjennomgående funn 

•  Brudd på vegtrafikklovens § 3 

– Føreratferd 

– For stor fart i forhold til vær og 
føreforhold, både under transport og 
utrykning. 

– Manglende eller mangelfull 
«kommunikasjon» og misforståelser med 
andre bilister eller trafikanter i kryss, 
rundkjøringer og «kjøring» på rødt lys. 

 



Gjennomgående funn forts. 

•  Manglende eller feil sikring av pasienter, 
hovedsakelig manglende bruk av 
skulderbelter 

•  Medbragt «løst» og usikret medisinsk 
utstyr 

•  Manglende eller feil sikring av medbragt 
«løst» utstyr og «bagasje» mv. 

•  For dårlig konstruksjon på skap eller for 
mye tungt eller feilplassert utstyr i skap  



Andre spesielle funn 

•  Internkontroll 

– Systemsvikt mht. manglende årlig PKK 
kontroll av ambulanser som resulterer i 
begjæring om avregistrering som igjen 
fanges opp ved ANPR kontroller 
(Automatisk skiltgjenkjenningssystem til 
bruk i utekontroll. Resultat: kjøre-
forbud, gebyr etc., dvs. problemer) 

– Salg av brukte/utrangerte ambulanser 
som omregistreres til private aktører/
helsepersonell for «privat drift» 



Oppfølging og informasjon 



Vinteren 2014/2015 viser seg imidlertid å avvike noe mht. tidligere vintres erfaringer. De fem 
siste rapporterte ulykkene som har ligget innenfor kriteriene har vært av samme karakter når 
det gjelder forholdet til vegtrafikklovens § 3 (som også gjelder ved utrykningskjøring) og 
spesielt fartstilpasning i forhold til vær og føre, dvs. at farten har vært for stor etter 
forholdene. 
 
Vi er kjent med at ambulansebransjen har hatt stort fokus og prioritert den prehospitale 
kompetansen hos ambulansepersonell. Dett er meget bra, men det kan synes som om 
oppdatering med fokus på kjøreferdighetene og utrykningskompetansen har kommet noe i 
skyggen av dette. Det er i denne sammenhengen vi vil rette fokus på «Utrykningsforskriften» 
og kapittel 9 om vedlikehold av utrykningskompetanse. 
 
§ 36.Faglig	  vedlikehold	  og	  oppdatering 

Den enkelte utrykningsfører skal til en hver tid ha den kompetanse som er nødvendig i forhold til type 
oppdrag og kjøretøy. Etat, foretak eller organisasjon som har utrykningstjeneste som en del av virksomheten 

plikter å sørge for at utrykningspersonellet gjennomfører nødvendig faglig vedlikehold og utvikling. 

§ 37.Vedlikeholdstrening 

Med vedlikeholdstrening menes øving i utrykningskjøring for å holde ved like eller videreutvikle 
utrykningskompetanse i forhold til type oppdrag og kjøretøy i utrykningssjåførens tjeneste. Vedlikeholdstrening i 

utrykningskjøring skal kun forekomme i den utstrekning som er nødvendig. 

Hver enkelt etat, foretak eller organisasjon skal utarbeide intern instruks for hvordan slik vedlikeholdstrening 

skal gjennomføres. 

Vedlikeholdstrening i utrykningskjøring må tilfredsstille følgende krav 
a) treningen må være godkjent av overordnet 
b) godkjent instruktør, jf. § 14, skal være med og veilede under treningen 
c) treningen må være i samsvar med hovedmålene i § 24 
d) berørte politidistrikter skal varsles 
e) treningen må loggføres og loggen oppbevares i minst 6 måneder.  
Loggen skal vise fører, instruktør, kjøretøy, tidspunkt, strekning og eventuelle hendelser. 

 
Statens vegvesen ønsker å sette fokus på dette og vil i evt. framtidige hendelser be om innsyn 
i planene helseregionen har for oppfølging av ovennevnte forskrift. 
 



Oppsummering og konklusjon i rapport 

Ø  Varsling 

Ø  Redningsarbeidet 

Ø  Bruk av sikkerhetsutstyr 

Ø  Utstyr (fastmontert og medbrakt) 

Ø  Kjøretøyet 

Ø  Skadested 

Ø  Anbefalinger og oppfølging 

Avsluttende arbeid 



Avslutning 

   

Spørsmål ? 

Tusen takk for meg. 


