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Ambulansearbeiderne kan eksponeres for

 Psykososiale belastninger som stress, vold og trusler, samt emosjonelle krav og 
psykiske belastninger

 Organisatoriske belastninger knyttet til arbeidstid, bemanning, samarbeid
 Ergonomiske belastninger som tunge løft og uheldige arbeidsstillinger
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Ambulansearbeiderne kan eksponeres for 

 Fysiske belastninger knyttet til arbeidslokaler, kjøretøy
 Biologiske belastninger som kan medføre smitterisiko
 Kjemisk eksponering knyttet til rengjøring, desinfisering og medisinering
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« Det er helt forutsigbart uforutsigbart»
- Steinar Olsen fra Helsedirektoratet om ambulansehverdagen
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Hensikten med tilsynet

 Skape grunnlag for forbedringsarbeid i ambulansetjenesten ved å sikre at det jobbes 
systematisk for å forebygge helseskadelige belastninger i tråd med lovens krav

 Kontrollere utvalgte arbeidsbetingelser: organisatoriske, ergonomiske, biologiske og 
psykososiale forhold

 Innhente informasjon om ambulansestasjonen, ambulansen og arbeidstidsordninger
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Fokus på tilsyn

 Organisatoriske forhold – ansvar og myndighet, samarbeid og organisering av 
arbeidet

 Ergonomi – arbeidsteknikk og utstyr
 Psykososiale forhold – vold og trusler, emosjonell belastning og oppfølging etter 

krevende hendelser
 Biologiske forhold – smitterisiko knyttet til arbeidstøy og arbeidslokaler
 Opplæring og øvelse
 Arbeidslokaler – ren/uren sone, garderobeforhold og støy
 Arbeidstid – system for å planlegge, registrere og evaluere



Metode for gjennomføring av tilsynet

Innhenter dokumentasjon før tilsynet

Innledende møte og befaring
 med intervju av ledelse, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt bedriftshelsetjenesten
 omvisning i arbeidslokalene og ambulansen

Gruppeintervju
 3-6 ansatte deltok – hvordan fungerer ting i praksis

Oppsummeringsmøte
 kort oppsummering av funn, avklaringer og informasjon om veien videre
 ledelse, verneombud og tillitsvalgte deltok
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Sett og hørt
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Status

 Vi har gjennomført ca. 90 tilsyn så langt 
 Stort engasjement for jobben blant ledere og arbeidstakere
 Formelle roller på plass, samarbeidet lokalt fungerer godt

 Hovedinntrykket så langt er at det er mange utfordringer i arbeidsmiljøet, 
og at de samme funnene går igjen i hele landet:

• Risikokartlegging av arbeidsmiljø mangler – alle etterspurte tema
• Kommunikasjon mellom organisasjonsleddene er utfordrende
• Arbeidstidsordninger oppleves som utfordrende
• Arbeidslokalene mangler ren og uren sone – ofte dårlig standard
• Lite bruk av bedriftshelsetjeneste
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Funn så langt – organisatoriske forhold

 Lederes ansvar og myndighet avklart? Samarbeid mellom nivåer?
 Vernetjeneste formelt på plass
 Arbeidstid er en utfordring
 Ressursmangel?
 Avviksbehandling og dokumentasjon kan bli bedre
 Kommunikasjon med AMK – utfordrende å få nok informasjon
 Beredskapspunkter
 Bedriftshelsetjenesten – ingen plan for bistand
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Ergonomiske forhold

 Utstyr blir stadig bedre
 Får opplæring og øvelse i 

arbeidsteknikk
 All belastning kan ikke fjernes, men 

noe kan begrenses
 Må være fysisk rustet til arbeidet
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Funn så langt – psykososiale forhold

 Trives med arbeidet
 Gode oppfølgingsrutiner etter 

hendelser
 Stress
 Emosjonell belastning
 Vold og trusler er vanlig
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Smitterisiko - arbeidstøy

 Har utstyr og rutiner ved kjent smitte
 Får ofte ikke informasjon om smitte
 For få skift av arbeidstøy
 Arbeidstøyet tåler ikke desinfeksjon
 Ikke rutiner for desinfeksjon av 

arbeidstøy
 Har ikke gode nok vaskemaskiner og 

vaskerom 
 Ikke tilrettelagt organisatorisk eller 

praktisk for smittevern
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Funn så langt - arbeidslokaler
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Funn så langt - arbeidstid

 Har system for planlegging og 
registrering

 Ambulansestasjonene har forskjellige 
ordninger

 2- og 3-skifts turnus
 2- og 3-døgns skift
 Ulike intervaller (helg)

 Arbeidstidsordninger er kilde til 
frustrasjon mange steder

 Mye overtid en del steder
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Beredskapspunkter

 Bemannede ambulanser står i beredskap på et bestemt sted utenfor 
ambulansestasjonen

 Innført i Oslo og Akershus fra 2017 på dag/kveld – natt kan bli aktuelt
 Redusert responstid, men konsekvenser for arbeidstakerne
 Ikke planlagt med tilstrekkelig risikovurdering og medvirkning
 Ikke tilgjengelige toaletter og spise-/pauserom 
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Oppfølging og veiledning

• Oppsummeringsmøte ved prehospital klinikk

• Veiledning ved hvert HF i 2019
• Oppsummere funn fra tilsyn og hvordan pålegg er fulgt opp i helseforetaket
• Veilede om krav til arbeidslokaler og forsvarlighetsvurdering av 

arbeidstidsordninger
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Gjøre arbeidsgiver i stand til å gjøre gode valg for 
hele ambulansetjenesten



Spørsmål eller kommentarer?
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