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Noen grunnleggende problemstillinger 
i de prehospitale tjenestene

• EN beredskap – men to forvaltningsnivåer og 
mangelfull samordning

• Standardiserte akutte/uplanlagte forløp mangelvare 

• Større legevakter – mindre mobile leger 

• Mange ambulanser i distrikt har lavt 
virksomhetsgrunnlag 

• Ambulansepersonell står ofte alene om komplekse 
vurderinger og beslutninger 

• Svak utnytting av IKT 
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INGEN GÅR I fakkeltog for helheten i helsetjenesten vår, men behovet for å tenke samordning og samhandling, er viktigere enn noen gang. 
Utviklingsplanene som helseforetakene i Norge nå legger, vil være viktige bidrag i dette arbeidet – men de kommer også til å utfordre etablerte 
«sannheter».
Slikt kan det bli mer enn ett fakkeltog av.
ENDRINGER. Vi vet at helsetjenesten kommer til å gjennomgå store endringer. Utfordringsbildet vårt vises i arbeidet med Nasjonal helse- og
sykehusplan. Vi får flere eldre innbyggere, flere vil bo i byene og teknologi gir nye muligheter på alle nivå i samfunnet. Skal helsetjenesten være i 
stand til å utnytte potensialet som teknologien gir oss, er det behov for å se med nye øyne på hvordan vi danner gode pasientforløp på tvers av 
tjenestenivåene.



5



NOU 2015:17: Visjon om mobil integrert 
helsetjeneste? 

2015:17 s 178 kap 14 Erfaringer fra andre land 

Community paramedic

For drøye ti år siden innførte Storbritannia en ny type 
helsearbeider, community paramedic, for å redusere gapet 
mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Community paramedic samarbeider nært med primærlegen 
med selvstendig oppfølging av helsetilbudet til kommunens 
innbyggere.

Funksjonen bygger på ambulansefaglig kompetanse og en 
tilleggskompetanse for oppgaver som hører til 
primærhelsetjenesten. Det kan være vurdering av enkle 
sykdommer, forverring hos kronikere, sårbehandling, enkel 
frakturbehandling, vaksinasjon, smittevern, osv. Denne type 
funksjon er utviklet særlig for spredt bebygde områder. 

Fullverdig ambulanseberedskap kan da beholdes på steder der 
det ellers ikke er virksomhetsmessig grunnlag for det, og 
oppgaver kan ivaretas gjennom bruk av beredskapstid. 
Ambulanseforetak og lokale myndigheter deler utgiftene 
mellom seg.

………..
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Ambulanse i lokal akuttmedisinsk beredskap: 
Forhold som tilsier endring

• Ambulansepersonell på mange 
stasjoner i distrikt er lite utnyttet 
i pasientrettet arbeid

• Dette er 
• Et kvalitetsproblem – klinisk 

kompetanse?  

• Et ressursproblem – tvilsom  
forvaltning av helsekroner 

92,6 %

7,4 %

Gjennomsnittlig beredskap/ 
aktivtid

2015 
15 ambulanser i Midt-Norge
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Helse Midt-Norge Ambulansetjenesten: Traumer med rød/oransj triage 1.1.-12.12.17 - >800 
medarbeidere 
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Aldersfordeling – ambulanseoppdrag Midt-Norge

http://fsqlikviewp01/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=load%5Cvirksomhet.qvw&host=QVS%40fsqlikviewp01
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http://fsqlikviewp01/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=load/virksomhet.qvw&host=QVS@fsqlikviewp01


«Frequent flyers»

• En preliminær analyse av 
prehospitale virksomhetsdata fra 
Midt-Norge indikerer at 0,1% av 
befolkningen står for 8% av 
hendelsene i AMK, og 2,5% av 
ambulansevirksomheten (2014-
2016)
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Tentativ diagnose

Innleggelser/ 
overflytting pga
atferd/ spinkel 

informasjon

Kort innleggelse
Reinnleggelse, ofte 
med bruk av tvang

Flere instanser blir 
inkludert

Instanser løser 
problemet på hver 

sin måte

Individuell sårbarhet
Sosiale tilpasningsproblemer fra ung alder – i familie, 
arbeid, samfunn

Lav impulskontroll – blir lett irritert og frustrert, verbal 
aggresjon, misbruk (av rus, tjenester osv.)
Manglende mestringskapasitet – pga. somatikk, 
manglende evner, innsikt osv.
Manglende samarbeid med tjenester
Dårlig compliance



AMK

LV-sentral

Lege i vakt

Akutt

Hjerte

Hjerne

Traume

Sepsis

EKG

FAST TRACK/

SUSE FORBI

Fastlege DMS
Lokalt

sykehus
Stort sykehus

Helsearbeidere

Hjem

Legevakt

Prehospital/akuttmedisinsk tjeneste: 
Det kommune og foretak har organisert for akuttmedisinsk beredskap (planer, utstyr, personell)

Akuttmedisinsk kjede: 
Alle som yter innsats ved akutt sykdom eller skade – innrettet for eller i beredskap
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Aktører og handlinger – prehospital tjeneste

Akuttilbud
kommune

Akutt-
hjelper

Annen 
akutt 

rusbeh.

Sykehus
Psykiatri 

og rus

Sykehus
Somatisk 

tilbud

Lege-
kontor

Fastlege

Legevakt-
sentral
116117

AMK
113

Ambulanse
Bil/luft/båt

Transport

Pasient

Vurdering

Respons

Vurdering
Behandling

Mottak

Hendelse

OT
(Omsorgs-
tjenester)

AAT
ACT 

(psykiatri)

Fastlege/ 
legekontor

LMS/KAD

DPS

Legevakt

Sykehjem

Sykehus

Hjemme

Omarbeidet
Akuttmedisin - sammenhenger, aktører og handlinger. 
Kilde: Helsedirektoratet/Sykehuset Telemark HF
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Sykehus
Sykehus

Legevakt
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Akuttmedisinsk beredskap – lov og forskrift

• Helse- og omsorgstjenesteloven (§3.2)
• legevakt
• heldøgns akuttmedisinsk beredskap
• medisinsk nødmeldetjeneste

• Spesialisthelsetjenesteloven (§2.1a)
• akuttmedisinsk beredskap 
• medisinsk nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og 

ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt, 
ambulansetjeneste

• Akuttforskriften

• Uklare grenser for ansvar?

• Omfattende endringer gjennomført med 
mangelfull koordinering
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Akuttforskriften: 

Rollefordeling HF og kommune 
Helseforetaket skal:

• bringe kompetent personell og akuttmedisinsk utstyr raskt frem 
til alvorlig syke eller skadde pasienter 

• utføre nødvendige undersøkelser, prioriteringer, behandling og 
overvåking, enten alene eller sammen med andre deler av 
tjenesten 

• bringe syke eller skadde pasienter med behov for overvåking 
og/eller behandling til forsvarlig behandlingssted og mellom 
behandlingssteder 

• beredskap for å kunne dekke behovet for ambulansetjenester ved 
større ulykker og kriser innenfor egen helseregion og på tvers av 
regions- og landegrensene 

• beredskap for nødvendig følgetjeneste for gravide til fødestedet 
og 

• delta i enkle søk og redningsoperasjoner.

Kommunen skal:

• tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for 
øyeblikkelig hjelp

• vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp 

• diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander ved 
legekonsultasjoner og sykebesøk og ved behov henvise til andre 
tjenester i kommunen, blant annet fastlege, og eventuelt 
spesialisthelsetjeneste og 

• yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, blant annet 
rykke ut umiddelbart når det er nødvendig.

• sørge for at legevakten er utstyrt slik at helsepersonellet i vakt 
kan gjennomføre diagnostikk og iverksette nødvendig medisinsk 
behandling og overvåkning i akutte situasjoner.

• sørge for at legevakten er organisert og utstyrt slik at 
helsepersonell i vakt kan rykke ut umiddelbart

Befolkningen skal ved behov for øyeblikkelig hjelp motta forsvarlige og koordinerte 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.
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Ambulansetjenesten – fra transport til helsefag – men 
langt igjen

31.10.2017 16

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tWRUONSdTu16LM&tbnid=WmbZl2HcMLDTnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hjerne.no/behandling-av-hjerneslag/category26178.html&ei=aUE_UYz7O-bf4QTPtoHoBg&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNGZYS35pUh2QqQ2mgYPYtecFmBd1A&ust=1363186387429578
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tWRUONSdTu16LM&tbnid=WmbZl2HcMLDTnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hjerne.no/behandling-av-hjerneslag/category26178.html&ei=aUE_UYz7O-bf4QTPtoHoBg&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNGZYS35pUh2QqQ2mgYPYtecFmBd1A&ust=1363186387429578


Mindre mobil legevakt - endringer for 
ambulansetjenesten
• Ofte eneste mobile ressurs i 

akuttmedisinske situasjoner - står igjen 
«alene» i en del samfunn
• Lav aktivitet, eller
• Svært høy aktivitet

• Skal triagere og tidligbehandle somatikk, 
psykiatri, sammensatte problemstillinger 

• Klargjøre riktig nivå 
• Igangsette adekvat behandling i tråd med 

til enhver tid gjeldende beste praksis. 

• Ambulansearbeider ≠ primærlege! 

• Ambulansetjenesten har gjennomført 
endringer i for høyt tempo? 
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Ambulansetjenesten 
Midt-Norge – «servicegrad»
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• Ikke mulig å dekke 
opp med 
ambulansetjenesten 
alene 

• Stedlig beredskap ≠ 
transportberedskap



Helsehjelp mens hjelpen virker…umulig for 
legevakt og ambulanse alene

Akutt….

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Krav Median 20 min
Krav 80 prosentil 40 min

Tettsted - innsatstid 20 min
Utenfor tettsted – innsatstid bør ikke overstige 30 min

Sykehjem 10 min

Tettsted – 90% 12 min
Spredtbygd –90% 25 min

Traume

Hjerne

Hjerte

+ flytidLAT 10 min 

Akutthjelpere…

Kilde: Erlend Vandvik

Sepsis
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Aktører som kan yte befolkningen akutt helsehjelp: 
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Framtiden!
22



Neste generasjon

• «Alle» bærer sensorer 

• Kommuniserer i mange kanaler –
lyd – bilde – video – data 

• Har helsedata og 
situasjonsbestemt informasjon

• Søker informasjon selv – der den er 
troverdig

• Forventer at helse er «connected» 
(113 og 116117 +), og at det finnes 
en påregnelig og kompetent lokal 
akuttmedisinsk beredskap
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Ny teknologi

• Velferdsteknologi, robotisering 

• IKT 
• Kommunikasjon 

• Helseapper

• Sensorteknologi 

• Maskinlæring – KI

• Dr Watson 

• Felles elektronisk strukturert 
pasientjournal – kvalitetsregistre –
kvalitetsindikatorer –
pasientsikkerhet og kvalitet -
beslutningsstøtte

31.10.2017 24



Teknologi - utnytter nåtid svakt – forbereder for 
dårlig på framtida? 

Fellesskap om medisinsk teknisk 
utstyr? 
Fellesskap om informasjonsteknologi? 

Fjerne informasjonsbarrierer 

Informasjonsssikkerhet

Pasientnær analyse
Ultralyd

Monitor
Radiologi Monitor..Sensorteknologi

31.10.2017 25



Framtidas ambulansetjeneste

• Bil- og båtambulansetjenesten vil trolig forbli det mest desentrale ledd av den akutt-
medisinske kjeden

• Økt andel vurderingsoppdrag

• Økt bruk av teknologi

• Ambulansetjeneste på tvers av forvaltningsnivåene 

i distriktene:
• Forebyggende virksomhet i kommunene 

• Oppfølging og forebygging av reinnleggelser

• Hjemmesykepleie/medisinering 

• Opplæring/undervisning av publikum

“Future paramedics have 
to be as well versed in 
public health concepts, 
short term and chronic 
care and non-urgent 
clinical issues as they are 
in emergency medicine.”

2016 EMS Trend Report

https://www.ems1.com/e
ms-trend-
report/articles/108710048-
2016-EMS-Trend-Report-
The-forces-shaping-the-
present-and-future-of-
EMS/
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Mobile Integrated Healthcare – MIH
Community paramedics

Mobile integrated health care and community paramedicine are models of health care delivery that use 
emergency medical services (EMS) personnel to fill gaps in local health care infrastructure. 

Community paramedics may perform in an expanded role and require additional training in the management 
of chronic disease, communication skills, and cultural sensitivity, whereas other models use all levels of EMS 
personnel without additional training. 

Currently, there are few studies of the efficacy, safety, and cost-effectiveness of mobile integrated health care 
and community paramedicine programs. Observations from existing program data suggest that these 
systems may prevent congestive heart failure readmissions, reduce EMS frequent-user transports, and 
reduce emergency department visits. 

Additional studies are needed to support the clinical and economic benefit of mobile integrated health care 
and community paramedicine.

[Ann Emerg Med. 2016;67:361-366.]
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http://www.jems.com/articles/news/2017/11/wisc-governor-signs-community-paramedicine-
bill.html?cmpid=enl_jems_now_2017-11-30&email_address=per.christian.juvkam at stolav.no&eid=395844755&bid=1938692

https://www.naemt.org/Files/MobileIntegratedHC/Principlesfor
CommunityParamedicineSept.2012%202.pdf

www.communityparamedic.ca/pages/home/resources.php

http://www.naemt.org/docs/default-source/community-
paramedicine/mih-cp-toolkit/mih-metrics-for-community-
health-interventions---final-for-release-11-1-
16.pdf?status=Temp&sfvrsn=0.7422326258001202

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp1516100 (2016)

Rapport om det kanadiske helsesystemet og community
paramedic program. (2014)

https://www.linkedin.com/in/jonathanwashko/

http://www.jems.com/articles/print/volume-41/issue-
12/features/mobile-integrated-healthcare-program-for-florida-
s-medicare-advantage-patients-boasts-impressive-results.html

28

http://www.jems.com/articles/news/2017/11/wisc-governor-signs-community-paramedicine-bill.html?cmpid=enl_jems_now_2017-11-30&email_address=per.christian.juvkam@stolav.no&eid=395844755&bid=1938692
https://www.naemt.org/Files/MobileIntegratedHC/PrinciplesforCommunityParamedicineSept.2012 2.pdf
http://www.communityparamedic.ca/pages/home/resources.php
http://www.naemt.org/docs/default-source/community-paramedicine/mih-cp-toolkit/mih-metrics-for-community-health-interventions---final-for-release-11-1-16.pdf?status=Temp&sfvrsn=0.7422326258001202
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp1516100
http://www.apbc.ca/files/3814/0916/4457/APBC_Community_Paramedicine_Framework.pdf
https://www.linkedin.com/in/jonathanwashko/
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Mobil integrert helsetjeneste 

Med dette menes en lokal 
helsetjeneste som er organisert 
slik at de mobile tjenestene som 
finnes i lokalsamfunnet og som 
«kommer hjem til folk», 
planlegges og ytes ut fra 
brukernes helhetlige behov, på 
tvers av grensene mellom 
forvaltningsnivåene 
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Community paramedic

Community paramedic er et begrep som brukes om 
en jobbrolle som inneholder tradisjonell 
ambulansearbeider/paramedic-rolle, i kombinasjon 
med arbeidsoppgaver knyttet til andre deler av lokal 
helsetjeneste, som bistand til legevakt, 
forebyggende arbeid, eller kurativt arbeid for faste 
brukere i lokalsamfunnet. 

Personell vil vanligvis være ansatt i helseforetak, 
men kan være ansatt i kommune. 

Community paramedic i ordinær drift kan 
finansieres av kommune eller i fellesskap av 
helseforetak og kommune. 
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Samarbeidsprosjekt St. Olavs hospital – Røros 
kommune

13.12.2017

7 
Retningslinje 7
Retningslinje for omforent 
helseberedskap 



Rørosprosjektet 
Mobil integrert helsetjeneste (MIH)

• Dagambulanse omgjort til 
akuttbil

• Vakt man-fre 10-22, turnus for 5 
medarbeidere som også har  
ordinær ambulansetjeneste

• Beredskap

• Kurativ del 

• Forebyggende del 

• Lavkostprosjekt R
ø

ro
s 

4
.9

. 1
7
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Planlegging – fra primo 2017
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Rørosprosjektet
5.6: Aktiv, frisk og trygg alderdom

• Sikre at flere kan leve lengst 
mulig hjemme med god 
livskvalitet, blant annet ved 
gjennomføring av 
«Rørosprosjektet» (et 
samarbeidprosjekt mellom 
Røros kommune og St. Olavs 
Hospital) 
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• Styrke mobil helsetjeneste i 
lokalsamfunnet – nær brukeren 

• Utnytte samlet kapasitet i lokal 
beredskap 

• Styrke pasientrettet, lokal 
helsetjeneste gjennom gjensidig 
utveksling av kunnskap, 
ferdigheter og innsikt 

• Styrke forebyggende arbeid

13.12.2017 35
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Styrke mobil helsetjeneste i lokalsamfunnet –
nær brukeren 
• Prosjektet skal styrke mobilitet i lokal 

helsetjeneste ved å 
• Etablere utrykningsbil i samarbeid med 

kommunene - mobil helseressurs som 
ikke vil forlate beredskapsområdet 

• Sentral i lokal beredskap
• Enheten knyttes primært til legevakt og 

ambulansetjeneste gjennom samarbeid 
om bemanning, utstyr og retningslinjer, 
og vil støtte hjemme- og 
institusjonsbasert helsetjeneste lokalt 

• Utrykningsenheten brukes også i den 
oppsøkende virksomheten 

• Utnytte teknologisk løsning for 
videostøttet konferanse mellom 
legevaktslege og ambulanse 
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Videokonferanse

• Møte behovet for å knytte 
ambulansepersonell og 
legevaktlege sammen for 
tryggere vurderinger og 
beslutninger

• Prøve ut løsninger 
• NoIsolation AV1

• Virtuelt Eksaminasjonsrom 
(Framtidens operasjonsrom, 
SINTEF, IBM, ConocoPhillips, 
AkerBP)
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Utnytte samlet kapasitet i lokal beredskap 

• Oppgaveglidning vil skje begge veier, og bidra til god 
ressursutnytting, kompetansebygging og breddeforståelse. 

• Prosjektet har allerede identifisert arbeidsoppgaver i 
kommunehelsetjenesten der ambulansepersonell vil bidra. 

• Oppgavene er relevante og kompatible med beredskap. Det 
vil identifiseres opplæringsbehov, og opplegg for 
opplæring/kurs, hospitering/familiarisering og utsjekk blir 
utviklet og gjennomført. 

• Arbeidsoppgaver kan knyttes til områdene 
• legekontor/legevakt (forberedelse av pasient, dokumentasjon, 

akutt/skiftestuearbeid, laboratoriearbeid). 
• ØHD (bistand til overvåking og oppståtte situasjoner) 
• Andre deler av kommunehelsetjeneste 

• Medikamenthåndtering (klargjøre medikamenter i samarbeid med 
HBO, eventuelt dele ut i spesielle tilfeller)

• Oppsøkende kartlegging etter utskriving for nærmere definerte 
problemstillinger (hjerneslag, KOLS, lårhalsbrudd)

• Samarbeid rus og psykisk helse (bygge videre på prosjektet 
«Transport psykisk syke», samarbeid om å følge opp «frequent
flyers»)
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Styrke pasientrettet, lokal helsetjeneste gjennom 
gjensidig utveksling av kunnskap, ferdigheter og 
innsikt 
• Gjensidig undervisning 

(undervisningsplan)
• med vekt på legevaktlege mot 

ambulansepersonell 
• utadrettet (skoler, barnehager, sammen 

redder vi liv)
• internt fra ambulanse mot kommunal 

helsetjeneste (HLR, PVK, MTU, sikkerhet)

• Prøve ut standardiserte akutte/ikke 
planlagte forløp  

• Utvikling av felles rutiner og prosedyrer, 
med utgangspunkt i ambulansetjenestens 
og legevaktens retningslinjer  

• Deling av erfaringer med uønskede 
hendelser og andre hendelser med 
læringspotensial  

13.12.2017 39
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Styrke forebyggende arbeid  

• Prosjektet vil gjennomføre oppsøkende 
kartlegging av helserisiko hos alle eldre over 
75 år, og hos sårbare grupper (kronisk syke, 
multisyke, funksjonssvekkede, andre 
risikomomenter). 

• Fokusområder er 
• Identifisere og forebygge fall i hjemmet (med 

referanse til Pasientsikkerhetsprogrammet og 
funksjonsscoring (ADL))

• Identifisere og bidra til forebygging av 
underernæring (bygget på ESPEN-protokoll for 
kommunehelsetjenesten/hjemmetjenesten, jfr
Pasientsikkerhetsprogrammet)  

• Identifikasjon og forebygging av brannrisiko for 
den del av befolkningen som samtidig har 
identifisert helserisiko. 

• Rus og psykisk sykdom 
• Protokoller for oppsøkende kartlegging under 

utvikling

13.12.2017 40
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Viktigst: Utvikle en ny rolle. 
En typisk dag på jobben (Per Ivar Lundli)
• Vaktstart kl 10.00

• Hjemmebesøk hos pasient i 
omsorgsbolig. Rullestolbruker. 
Medikamentspeil.

• Hjemmebesøk hos pasient, privatbolig. 
Har hatt litt ustabile INR-verdier i det 
siste. Kontroller hver uke. Dårlig til beins. 
Setter pris på å få tatt prøvene hjemme. 
Kapillær prøve. Prøvesvar på stedet. 
Ringer fastlege og får dosert Marevan og 
lagt i dosett mens paramedic er der. 
(Kaffe, vafler og en hyggelig prat rundt 
kjøkkenbordet ble det også)

• Dødsfall på sykehjemmet natt til i dag. 
Legevaktslege og paramedic drar dit for 
morslytting og attestskriving.
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?Kommuneparamedic
En typisk dag på jobben

• Telefon fra hjemmesykepleien som har rykket ut på trygghetsalarm. 
Ønsker bistand fra helsevakta for pasient som har følt seg svimmel og 
uvel i dag. Rask puls, men tørr og varm hud. Utskrevet fra sykehus 
dagen før. Har vært innlagt med arytmi. Ellers sammensatt 
sykdomsbilde. Har ikke fått gjort andre undersøkelser. Helsevakta drar 
dit mens lege drar til kontoret og leser i pasientens journal.  
Helsevakta måler vitalia. Tar EKG. Dagens legevaktslege har ikke tilgang  
til å se EKG via CorpulsWeb. Konfererer med legevakt, pasient kjøres i 
helsevaktbil til legevakt for å få se pasient og EKG. Pasient blir innlagt 
sykehus med ambulanse. Helsevakt informerer hj spl.

• Helsevakt i møte med ivrig delegasjon fra prosjektledelsen ( ikke 
typisk dag for Paramedic).

• Hjemmebesøk med lege hos psykisk syk pasient. Nå somatisk 
problemstilling. Legges inn fra hjemmet til somatisk sykehus med 
ambulanse. Helsevakt informerer hj.spl.

• Bistår legevakt med gipsing av ankel på gipsestue.

• Utrykning til nabokommune (interkommunalt legevaktsdistrikt) etter 
utkalling av AMK. Akutt/ rød respons.  Pasient funnet på gulv i 
hjemmet, blør fra hodet. Mulig cerebral hendelse. Ambulanse rykker 
ut. Helsevakta henter lege, kjører til hendelsessted. Pasient kjørt til 
sykehus av ambulanse.

• Vaktslutt kl 22.00
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Oppsummert: Rørosprosjektet 
Mobil integrert helsetjeneste (MIH)

• Kurativ del 
• Stedlig akuttberedskap
• Forberede pasienter på legevakt – journaltilgang
• Laboratoriearbeid 
• Arbeide sammen med legen 
• Brukes aktivt i oppfølging av kronisk syke

• Bistand i kommunens forebyggende arbeid 
• To arbeidsgrupper i gang

• Fallforebygging (/brann) - hjemmebesøk
• ROP

• Kompetanse og system
• Ambulansearbeider vs paramedic
• Gjensidig undervisning 
• Utvikle fellesskap om retningslinjer/CDS – opp 

mot ønskede og standardiserte pasientforløp
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Erfaringer etter 3 måneder

• Omfang av arbeidsoppgaver øker 
jevnt 

• Tar sin tid å få prosesser i gang 
(særlig forebyggende arbeid) ‘

• Legene har fått større kapasitet, 
og er mer åpne for å dra ut 

• Brukerne er fornøyde

• Troen på at dette er en vei å gå 
øker
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Kan bli viktig tiltak for styrket samvirke om 
akuttmedisinsk beredskap

• Utvikle Mobil integrert 
helsetjeneste 
• Utvikle og endre roller

• Tilpasse og utvikle kompetanse

• Utnytte teknologi 

• Satse mer på å prøve ut ulike 
modeller (også med lang avstand til 
legevakt)

Feedback til
per.christian.juvkam at stolav.no

• Helsepersonell kan samarbeide 
godt lokalt – på tvers av nivåer 

men

• Har vi råd til å fortsette med en 
fragmentert helsetjeneste?


