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Utfordringene

Vi blir flere, vi blir eldre 

og vi bosetter oss i byer og tettsteder. 

Noen sykdommer blir mindre truende, andre 

vokser i omfang.

Vi kan behandle flere sykdommer og vi levere 

lengre med sykdom.

Ressursene, de menneskelige og økonomiske, 

skal fordeles på flere av stadig færre.



Vi må skape 
bærekraft

Framskrevet behov for årsverk i spesialisthelsetjenesten og i kommunale omsorgstjenester til 2035. 

SSBs referansebane



Kostnader og 
aktivitet

Kostnadsøkning 2013-2017 
(løpende priser) 22,5 %
(faste priser) 12,2 %

Spesialisthelsetjenesten 
(faste priser) 9,1 %



Størst vekst i den 
spisse enden

Luftambulansetjenester 2019 

Omsetning 1106,9 mill kr.



Vi er best på de 
få og de sykeste

Traumer

Hjertestans

Koronare lidelser

Cerebrale hendelser



Vi vet lite om de 
mange og de 
svake

Rus

Psykiatri

Geriatri

«Andre»



The 
«Post war model»



Tjenesten leverer 
det som er bestilt



Sektoren er 
sammensatt og 
kompleks



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 

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

• ha beredskap for nødvendig følgetjeneste for 
gravide til fødestedet og 

• delta i enkle søk og redningsoperasjoner.

• 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

Kommunen skal

Akuttmedisinforskriften kap. 3 § 10 Akuttmedisinforskriften kap. 2 § 6 og 9



Hdir

KSRHF

Nasjonalt Råd for 
Akuttmedisinske 
tjenester (NRA)



• Bedre innsikt og forståelse 

• Omstilling mot bærekraft

• Styrke samarbeid og samhandling

• Kompetent og beredt



Innsikt og 
kunnskap



Endret perspektiv 
og tilnærming



Omstilling og 
endring av 
arbeidsform og 
oppgavedeling
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Pilotere og 
etablere ny 
praksis



Systematikk 
samarbeid og 
samhandling 
mellom aktørene



Kompetente og 
beredte 
medarbeidere



• Bedre innsikt og forståelse 

• Styrke samarbeid og samhandling

• Kompetent og beredt

• Omstilling mot bærekraft





Helsefellesskap

For hvem og for hva?



Helsefellesskap

For hvem og for hva?



• Bedre innsikt og forståelse 

• Omstilling mot bærekraft

• Styrke samarbeid og samhandling

• Kompetent og beredt


