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Medisinsk nødtelefon er mer 
enn ambulansebestilling 
– hvordan bli best på å kjenne 
igjen livstruende tilstander og gi 
råd til innringer? 
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Manifest svikt i fysiologi eller vitale 
funksjoner

Truende svikt i fysiologi eller vitale 
funksjoner

Behov for medisinsk vurdering for å 
avklare potensialet for svikt i 
fysiologi/vitale funksjoner

Behov for medisinsk vurdering 
og/eller behandling

Ingen behov for medisinsk 
vurdering og/eller behandling

Pasienten og innringer:

- Opplevelse av krise og hast
- Usikker på om det er riktig å 

ringe 113
- Forventinger om ambulanse

Erfaringer Nettverk

Personlighet

AMK og ambulanse:

- Usikre opplysninger
- Opplevelse av 

ressursknapphet
- Forventinger om løsninger 

uten feil

Personlighet

Erfaringer Alternativer



De tre dimensjonene…

Hva er mest hensiktsmessig?
- Oppmøte eller legebesøk?
- Helikopter eller ambulanse?
- Ledige ressurser
- Geografi og klima
- Pasient og pårørende!
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Ressurser

Er vitale funksjoner truet?
- Manifest
- Potensielt
- Nei

Er det tilgjengelig behandling?
- Tidsramme for effektiv 

behandling

Lidelse/smerter
- Situasjon hos pasienten

Hva er behovet?
- Trente livreddere
- Ambulanse
- Allmennlege

- Spesiallege 
- Båt/helikopter
- Brann/redning, politi

To forvaltningsnivåer
- Styring
- Kultur
- Arbeidsverktøy



Eksempel hjertestans

Mistanke om hjertestans

Hjertestans

Det er ca 3400 personer som behandles for hjertestans utenfor 
sykehus i Norge hvert år.

Av disse er det ca 12 % som skjer etter at ambulansen er 
kommet fram.

Av de 2800 andre, ble hjertestans kjent igjen allerede under 
den første nødsamtalen (AMK) hos …, og 82 % fikk HLR før 
ambulansen ankom.



Hvilket system virket best for å:
1. Gjenkjenne hjertestans
2. Få legfolk til å starte HLR

MPD (n=100) CBD (n=140)

Spørre om bevisstløshet 100 (100 %) 136 (97 %) ns

Spørre om normal pust 28 (28 %) 51 (36 %) ns

Sensitivitet for hjertestans 82 (0.82) 108 (0.77) ns

Instruksjoner om HLR 41 (41 %) 96 (66 %) <0.001

Tid til ambulanse utkall (s) 15 33 <0.001

Tid til HLR instruksjoner (min) 3.4 2.6 <0.001

Kjennetegn: Lang tid, kan bare spørre 
om det som er i 
protokollen

Improvisasjon, kan 
glemme vesentlige 
spørsmål

Historiske data,
>10 år gamle



Observasjon → Forståelse Intervensjon og oppfølging Vedvarende effekt?

Camilla Hardeland, RN, PhD

Opplæringsintervensjon
Individuell tilbakemelding
Forbedring:
- Lavere andel forsinket 

gjenkjennelse
- Raskere start av HLR

Lytte gjennom lydlogger
Intervju og observasjon i AMK
Forsinket gjenkjennelse:
- Individuell tilnærming
- Usikkerhet/kunnskap

Oppfølging 2 år senere …

Andel gjenkjent:
FØR: 89 %
ETTER: 95 %
OPPFØLGING: 96 %
Tid oppringning - start HLR:
FØR: 3:20
ETTER: 2:48
OPPFØLGING: 3:02



Hvordan har vi jobbet for å bli bedre?

Mistanke om alvorlig 
tilstand

Har alvorlig 
tilstand

Over-triage
(falske positive)

Korrekt 
gjenkjent 

(sanne positive)

1993-2019

113 sender ut ambulanse 
basert på telefonintervju:
• Symptomer
• Lidelse
• Historikk
• Hvem spør

Under-triage
(falske negative)



Bedre presisjon gir bedre ressursbruk

Mistanke om alvorlig 
tilstand

Har alvorlig 
tilstand

2019 - ?

113 sender ut ambulanse 
basert på telefonintervju:

• Hva kan vi utelukke?



Eksempel hjerneslag

• 12 000 hjerneslag per år i Norge

• 48 % innlegges på sykehus i tide til å være aktuelle 
for trombolyse – ved OUS var denne andelen 40 % i 2018

KJEDEN SOM REDDER HJERNECELLER OG LIV FOR HJERNESLAG

Gjenkjenne 
symptomer og 

VARSLE 113

113 – mistenke 
hjerneslag

Ambulanse 
mistenke 

hjerneslag

Effektiv 
diagnostikk i 

mottak

Tidlig 
rehabilitering i 

slagpost



• Følge pasientforløpet:
• Forbedringsprosjekt i AMK

• Forskningsprosjekt
• App for forbedret diagnostikk 

(NIHSS) og

• Kommunikasjon med slaglege

• Billeddiagnostikk

• Setting:
• AMK Oslo

• Ambulansetjenesten i Oslo og 
Akershus
• Stasjoner som leverer pasienter til 

Ullevål

• OUS – Ullevål – mottak og slagpost



Mixed methods (kvalitativ + kvantitativ)
observasjon – forståelse – intervensjon:
- Hvilke faktorer påvirker gjenkjenning av slag i AMK
- Hvilke ord bruker innringer for å beskrive akutt slag
- Hva er andelen gjenkjent slag?
- Hva er andelen overtriage?
- Pasientens vei fra hjemmet til mottak
Intervensjon sammen med AMK-personalet:
- Opplæring
- Ny og bedre triage-verktøy – utvikling
- Kunstig intelligens



Stipendiatstilling, frist 6. november:



Observasjon → Forståelse Intervensjon og oppfølging Vedvarende effekt?

Hva gjør vi i dag?
- Andel gjenkjent
- Tid til gjenkjennelse
- Over-triage?
- Utfordringer

Følge pasientforløpene
- Resultat (forsvarlighet)
- Opplevelse (forstå behovene)

Intervensjoner:
- Opplæring 
- Individuell oppfølging basert 

på lydlogger og resultat
- Teknologisk utvikling

Oppfølging:
- Forståelse for feilvurderinger
- Forsvarlighet = akseptabel 

andel feilvurderinger!

Kontinuerlig oppfølging
- Kvalitet
- Sikkerhet/forsvarlighet

Utnytte eksisterende 
kvalitetsregistre!
- Flere må bry seg om det som 

skjer tidlig i behandlings-
forløpet



Livredder

1 1 3 Hjertestarter

Ambulanse

Opplæring

Teknologi
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Frivillige organisasjoner

Lover og regler Kvalitetsregistre
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Samfunnet understøtter

…forbedringstiltak

…som redder liv!


