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«.... jobbet i akuttmottaket på Odda sykehus og hatt 
pasientansvar for kritisk syke og skadde. Det hender ofte at 
ambulansehelikopter ikke kan rykke ut på grunn av dårlig 
vær. I slike tilfeller kan pasienten dø fordi den «gylne timen» 
blir brukt på transport og ikke knivtid.»
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• Politisk interesse
• Mange meninger
• Befolkningen opptatt av det

• Men hva sier forskningen?

Når LA ikke kan komme



● Cochrane 2015

• Usikkert hvilket element av tjenesten som 

gagner pasienten (kun traumepasienter)

● Norske studier

• Vunne leveår hos pasienter behandlet av 

anestesilege utenfor sykehus (Lossius et al)

• 2/3 av alvorlige syke eller skadde mottok 

avansert behandling (Østerås et al)

• Majoriteten av pasienten mottok ikke 

behandling som krevde kompetansen til en 

anestesilege (Hotvedt et al)

● Utfordringer

• Lite fagfelt, relativt ny tjeneste

• Metodologiske svakheter

• RCT vanskelig å gjennomføre

• Sammenligningsgrunnlag er begrenset

• Praktiske utfordringer

• Akutte situasjoner, datainnsamling ikke 

førsteprioritet
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Forskning på luftambulanse



● Ikke undersøkt

● Følgeforskningsmidler fra Helse Førde 
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Men hva er konsekvensene for de pasientene som ikke får LA?



● Metode

• Retrospektive data om kansellerte LA-oppdrag i Sogn og Fjordane gjennom 4 år

• Alle tilgjengelige data fra varsling til ferdigbehandlet (AMK, legevakt, ambulanse, sykehus, 

luftambulanse)

• Ekspertpanel i en modifisert delphi-prosess.

• Tallfeste tapte leveår
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Men hva er konsekvensene for de pasientene som ikke får LA?
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627 cancelled HEMS missions

Inclusion/exclusion

176 included missions (184 patients)

52 patients with possible loss of life 

years

7 patients with loss of life years                       

2 patients with gained life years

451 excluded missions  

206 completed by other HEMS           

124 no longer medical indication 

121 misclassification and 

duplicates 

Consensus on 132 patients with no

loss of life years

45 patients with no loss of life years

Individual assessment

Assessment in group 

meeting
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Totalt 18 tapte leveår, 4% av pasientene.

Absolutt risiko for tap av leveår for LA-pasienter: 0,2%
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Hovedårsaken til tapte leveår var forsinket transport



• Få tapte leveår

• Høy andel blir tatt av annen LA

• Sannsynlighet for både manglende 

LA + tap av leveår = Veldig lav
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Diskusjon

• Positiv effekt av overlappende LA

• Aktive legevaktleger og 

ambulansepersonell



• Alle tilgjengelige oppdrag over 4 år 

inkludert

• Ekspertpanel uten tilknytning til Sogn 

og Fjordane

• Konsensus på alle vurderingene

• Metoden er brukt og anerkjent på 

tilsvarende studier
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Styrker og svakheter

• Sammensetning av ekspertpanel

• Alle oppdragene fra en LA-base, 

godt utviklet prehopitalt system →

ekstern validitet?

• Ulik distribusjon av 

diagnosegrupper.

• Pilot vs LA-lege

• Tap av leveår som utfallsmål

• Utvalg:

• Færre enn forventet

• Ingen barn med tap



• Zakariassen et al: 4% av pasientene tapte leveår.

• Lossius et al: 7% av pasientene hadde nytte av anestesilege på stedet.

• Hotvedt et al: 89% av pasientene kunne vært transportert av bilambulanse uten lege.

• Østerås et al: Ingen forskjell i overlevelse ved utskrivelse hos pasienter behandlet av ambulanse 

vs LA ved samtidighetskonflikter.
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Diskusjon



• Overtriagering?

• Laveste andel i vår studie kan være grunnet hyppigere bruk av LA i Sogn og Fjordane 

sammenlignet med andre baser
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Diskusjon
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Zakariassen E, Uleberg O, Roislien J. Helicopter emergency medical services 

response times in norway: do they matter? Air Med J. 2015;34(2):98-103.



• Overtriagering?

• Må aksepteres til en viss grad

• Nasjonale kriterier for LA kan utjevne forskjeller

• Fleksibiliteten og lokal tilpasning viktig.
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Diskusjon
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Alteration in requests to HEMS: Exploring consequences of a 

change in the prehospital system in Norway 2004-2013

Flyr LA på legevaktoppdrag?



• Få pasienter tapte leveår

• Forsinket transport var hovedårsak
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Konklusjon



• Kunnskapen om konsekvensene for pasienter som ikke får LA er begrenset

• Våre funn viste at få pasienter tapte leveår

• Forsinket transport var hovedårsak

• Fleksibilitet, overlappende LA-baser og et velfungerende prehospitalt system kan være årsaker til 

at det er få tapte leveår.
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Take home message


