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Akuttutvalgets mandat
Utvalget skal se på:

• Befolkningsperspektivet 

• Skole, arbeidsplasser, idrett

• Andre etaters rolle

• Frivillig sektors rolle

• Den akuttmedisinske kjeden 
(somatikk, psykisk helse og rus):
• Legevakt (forslag til nasjonale krav)

• Fastlegene

• Hjemmebaserte tjenester

• Kommunale øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud

• Ambulansetjenesten

• Medisinsk nødmeldetjeneste

• Utrede øk/adm. konsekvenser



Utvalgets forslag

Kap. 5 Felles utfordringer 7

Kap. 6 Frivilliges rolle 13

Kap. 7 Kvalitet/pasientsikkerhet 8

Kap. 8 Førstehjelp/tidlig respons 11

Kap. 9 Med. nødmeldetjeneste 16

Kap. 10 Ø-hjelp i kommuner 30

Kap. 11 Ambulansetjeneste 10

Kap. 12 Psykisk helse og rus 13

Kap. 13Hjerneslag 9 

Totalt: 117 forslag



Hjerneslag
• En tilstand som krever at 

hele den akuttmedisinske 
kjede fungerer hvis 
behandlingsresultatet skal 
bli bra

• Time is brain!

• Akuttutvalget anbefalte 
informasjonskampanjer på 
regionalt og nasjonalt plan

• Og burde man bruke FAST 
eller annet akronym?

• Som dere er kjent med ble 
det:



Viktige verdier – understreket i «Først og fremst»

• Likeverdighet i  helse- og 
omsorgstjenester
• også for eldre 

• Trygghet og tilgjengelige 
helsetjenester

• Stabilitet

• Forutsigbarhet

• Kontinuitet

• Nærhet og kvalitet



Aktivitet – beredskap – Sogn og fjordane



Døgnambulanse

Dagambulanse

Båtambulanse Helse Førde



Interkommunal legevakt
Nordfjord legevakt

SYS IKL



Ambulansetjenesten

• Strukturendringer i sykehus og 
legevakt påvirker kapasitet og 
framtidig behov for kompetanse

• Hevet kompetanse kan bidra til 
nye former for samarbeid med 
primærhelsetjenesten

• Bachelorutdanning anbefales

• Ordning med syketransportbiler
etableres der det er 
pasientgrunnlag

• Samarbeidsprosjekter der 
ambulansepersonell involveres i 
primærhelsetjenesten bør settes i 
gang og evalueres



Legevakttjenesten 
• Positivt med interkommunalt 

samarbeid, men mange steder har 
innbyggerne fått for lang reisevei

• Fastleger må i større grad  delta i 
legevaktstjenesten og også bedre sin 
tilgjengelighet for ø-hjelp-pasienter 
på dagtid 

• Maksimal reisetid for innbyggerne –
maks. 40 minutter for 90 pst. av 
innbyggerne

• Flere sykebesøk og utrykninger

• Tettere samarbeid med ambulanse, 
ø-hjelp døgntilbud og 
hjemmebaserte tjenester

71 legevakter (39 %) har legevaktbil, 
av disse er 36 uniformert/merket



Medisinsk 
nødmeldetjeneste

AMK og 
legevaktsentraler

• Felles tilnærming på 
flere områder?

• Prosedyrer

• Kompetanse

• Støtteverktøy

• Kommunikasjon

• Arbeidsplaner
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Tjenesteavtale 11
Avtalens ordlyd:

Samarbeid om omforente beredskapsplaner 
og om planer for den akuttmedisinske kjede

• Avtaler mellom kommune og helseforetak

Et av underpunktene lyder:

• Partene plikter å samarbeide om utvikling 
av de akuttmedisinske tjenestene slik at 
tilbudet blir helhetlig, tilgjengelig og av 
god kvalitet, uavhengig av bosted

• I en undersøkelse fra 2014 virket det som 
om denne avtalen var en av de som ble 
lavest prioritert
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Felles planer og 
samhandling

• Samhandlingsavtalene mellom 
kommuner og helseforetak om 
akuttmedisinske tjenester må 
revitaliseres og utvikles 

• Samhandlingsavtalene må inneholde et 
punkt om felles planlegging mellom 
kommuner og helseforetak. Helseforetak 
og kommuner må utarbeide en 
forpliktende og felles plan for 
akuttmedisinske tjenester utenfor 
sykehus. 

• Kommuner og helseforetak må 
samarbeide om planleggingen av 
ressursbruken i akuttkjeden

• Felles plan for akuttmedisinske tjenester  
foreslås forskriftsfestet i en revidert 
utgave av akuttmedisinforskriften
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Sterkere ledelse
• De regionale helseforetakene bør 

etablere et nasjonalt prehospitalt 
lederorgan for å  samordne 
tjenestene bedre

• Lederutdanning og lederutvikling  i 
akuttmedisinske tjenester utenfor 
sykehus må det satses ytterligere på

• Statens Helsetilsyn/Fylkesmannen 
bør  gjennomføre tilsyn med 
samhandlingen rundt tjenesteavtale 
11 mellom kommuner og 
helseforetak om akuttmedisinske 
tjenester.  
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Samtrening er viktig!  

• Akuttmedisinforskriften (§4) stiller 
krav til at virksomheter som yter 
akuttmedisinske tjenester skal sikre 
at personellet som utfører 
tjenestene får nødvendig opplæring 
og trening i å utføre egne 
arbeidsoppgaver og trening i 
samhandling og samarbeid mellom 
alle leddene i den akuttmedisinske 
kjeden. 

• Den viktigste grunn til å innføre 
trening i samtrening er å bedre 
pasientsikkerheten. 

• 47 % av legevaktene hadde ingen 
form for samtrening i 2015 og 32 % 
hadde i løpet av året 1 samtrening
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Legeårsverk i spesialist- og primærhelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten

Fra 2011 – 2015:

• 2273 flere årsverk

• Økning på 17,7 %

Primærhelsetjenesten

Fra 2011 – 2015:

• 620 flere årsverk

• Økning på 12,8 %

Totalt sett viser de siste tallene fra SSB at gapet mellom 
antall legeårsverk i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten øker. 
Dette gjelder først og fremst for perioden etter at samhandlingsreformen ble innført. 
Det er grunn til å stille spørsmål om det har vært en tilstrekkelig styrkning av 
legetjenesten i tråd med målene i Samhandlingsreformen.



Et utvidet 
prehospitalt rom
Det prehospitale rom utvides ved at 
mer av pasientutredning og 
behandling skjer utenfor sykehus.  Et 
viktig mål er å utvikle et godt 
fungerende samvirke av 
akuttmedisinske tjenester utenfor 
sykehus. Utvalget mener at det best 
kan skje ved at kommuner og 
helseforetak inngår i et nærmere 
samarbeid og utvikler en felles arena 
for framtidig planlegging av 
tjenestens ressursbruk, 
dimensjonering og lokalisering. 



To forvaltningsnivåer – fortsatt liv laga?

• Ansvaret for samfunnets akuttmedisinske tjenester er organisert 
på to forvaltningsnivåer – kommuner og helseforetak. 

• Begge nivåer har et sørge for-ansvar.  Regionale helseforetak har 
ansvar for å sørge for nødvendige spesialisthelsetjenester, mens 
kommunene har ansvar for å sørge for nødvendige helse- og 
omsorgstjenester. 

• Denne ansvarsdelingen for den akuttmedisinske beredskapen i 
to ulike forvaltningsnivåer har noen bl.a. at begge 
forvaltningsnivåer forfølger egne målsettinger. 



To forvaltningsnivåer – fortsatt liv laga?

• Ingen av aktørene har i oppgave å organisere seg slik at uheldige 
konsekvenser for den andre part blir minimert. Tvert imot kan det 
oppstå et spill der kommuner organiserer seg slik at oppgaver og 
kostnader veltes over på helseforetakene. Og helseforetak kan også 
redusere eller avvikle tilbud og basere seg på at kommunene i større 
grad tar oppgaver.

• De to forvaltningsnivåene har en tendens til å skape utfordrende 
grenseflater. 

• Finansieringen av akuttmedisinske tjenester er et eksempel på at 
rammevilkår ikke er utviklet for en samlet kjede, men er blitt regulert 
etter hvert som hver tjeneste har vokst fram. 



To forvaltningsnivåer – fortsatt liv laga?

• Styringen fra statens side er også forskjellig for de to nivåene. 
Staten som eier har en direkte styringslinje inn mot regionale 
helseforetak, men det er ikke tilfellet overfor kommunene. 

• Akuttutvalget fikk i løpet av sitt arbeid mange tilbakemeldinger 
på at en bør se nærmere på den overordnede organiseringen av 
hele den akuttmedisinske kjede

• Og da må en også våge å stille spørsmål om de 
forvaltningsnivåene som gjelder i dag, er det beste med tanke på 
fremtiden – ikke minst for den akuttmedisinske kjede


