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Norge har en av verdens beste helsetjenester 
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Kilde:Health at a Glance 2017, OECD Indicators  



Befolkningsøkning 



Økt levealder 

  

 

•Aldersgruppen over 67 år vil 
øke med 64 % 

 

•Gruppen over 80 år vil øke 
med 56 %. 

 

•Utviklingen forventes å 
utgjøre en varig endring i 
alderssammensetningen. 



Levealder og forbruk av helsetjenester 

– Gruppen over 70 år : 

• Har fem ganger høyere forbruk av sykehustjenester enn 
yngre aldersgrupper,  

• Har flere sykdommer og er brukere av flere samtidige 
legemidler  

 

– Gruppen over 80 år: 

• utgjør ca. 5 % av den totale befolkningen 

• legger den  beslag på 45 % av de somatiske 
sykehussengene. 
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Tjenesten vil komme under press 



Urbanisering  

  



Endringene skjer raskt …..  

2015 2030 



En tjeneste i strekk mellom by og land 

• Lavt oppdragsgrunnlag og liten pasientkontakt  
versus  
overbelastning og kapasitetsbrist 
 

• Høye beredskapskostnader  
versus  
kostnadsvekst og ressursmangel 

 
 
 
 



Reisetid til legevakt 

ROR 18.10.18 

Pilot legevakt - en nødvendig utfordring?  

• De fleste har kort reisetid – median reisetid 
for landet som helhet er 22 minutter 

• Noen har svært lang reisetid - inntil 131 
minutter reisetid til legevakt 

• 97 kommuner har gjennomsnittlig reisetid på 
mer enn 40 minutters reisetid 

• 5,4 pst. av befolkningen eller 260 000 
innbyggere bor i disse kommunene 

   Kilde NKLM 2014  

 

 

 

 



Det er livsviktig at vi blir bedre….   

• Plutselig hjertestans rammer mer 
enn 3000 personer hvert år i Norge.  

 

 

 

• I 2014 ble det  reddet rundt  200 
flere liv i Danmark enn i Norge.  

 

 

Median prehospital 
responstid ved hjertestans 



Vi kan ikke løse dette alene! 
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"Når minuttene er avgjørende for 
om pasienten overlever, er det 
ikke mulig å dimensjonere 
beredskapen slik at en alltid når 
fram til pasienten i tide" 
 
 NOU 2015:17 Først og fremst 
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Akuttmedisinforskriften 
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Riksrevisjonen 2006 – «Kjeden som ikke kan måles og verifiseres» 
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AMK 

LEGEVAKTSENTRAL 

LEGE I VAKT 

AKUTTMOTTAK 

HJERTE 

HJERNE 

TRAUME 
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Helsedirektoratet 
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Dødsfall i veitrafikken, antall per 100 000 innbyggere aldersstandardisert 

Tjenestene må bli bedre…. 

Bare om lag 40 % av hjerneslag-
pasientene  når frem til sykehus innen 
4 timer slik at de kan få akutt 
behandling.  
 
Hjerneslagregisteret 

Vi skal ha mindre variasjon i kvaliteten, og trygghet for at 
vi får de helsetjenestene vi trenger når de trenger det. 



Vi må skape endringskraft 
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Pasientens helsetjeneste – Der de bor….. Når de trenger det  

20.11.2018 

Divisjonsseminar 2018 
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LEGEVAKT-  
SENTRAL 

PASIENT 

FASTLEGE 

HJEMME- 
SYKEPLEIE 

AMBULANTE 
TEAM 

JORDMOR 
TJENESTE 

AKUTT- 
HJELPERE LEGEVAKT- 

LEGE 

AMBULANSE 
bil, båt, luft 

RUS- 
OMSORG 

PSYKO- 
SOSIALE 

TEAM 

ØHD 

Men av hvem? 
Noen? 

Andre?  

Men ikke oss vel? 



Helseforetaket skal: 

Felles informasjonsmøte om utvidet legevakt i 
Romsdal og legevaktpilot, 13.11.18. Ambulanse. 
Lars Erik Sjømæling - Per Chr Juvkam 
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• 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: 

Akuttforskriften kap 3 § 10 Akuttforskriften kap 2 § 6 og 9 



§ 6-1.Plikt til å inngå samarbeidsavtale 

• Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket i 
helseregionen eller med helseforetak som det regionale helseforetaket bestemmer.  

 

• Samarbeidet skal ha som målsetting å bidra til at pasienter og brukere mottar et 
helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. 
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Akuttmedisinforskriften 
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§ 2-1 e)  Samhandling og samarbeid 

Det regionale helseforetakets ansvar etter § 2-1 a første ledd innebærer også en plikt 
til å legge til rette for nødvendig samarbeid mellom ulike helseforetak innad i det 
regionale helseforetaket, med andre regionale helseforetak, fylkeskommuner, 
kommuner eller andre tjenesteytere om å tilby tjenester omfattet av loven. 
 

De regionale helseforetakene skal sørge for at det inngås samarbeidsavtaler som 
nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1.  
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Helsevakt Røros legevaktdistrikt 
Mobil Integrert Helsetjeneste 
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Felle prosedyrer og felles tilnærming   
UNN HF og samarbeidende kommuner 2018 



Psykososialt kriseteam 

Helsevakt  
Responssenter 

Trygghetsalarm 

Tannlegevakt 
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Nasjonale legevaktpiloter 
 



Lov og forskrift er ikke et hinder…. 

• Lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.  
(spesialisthelsetjenesteloven) 
  

• Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.  
(helse- og omsorgstjenesteloven)  

 

• Lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap  
(helseberedskapsloven) 
 

• Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.  
(helsepersonell loven) 
 

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 
(FOR-2016-10-28-1250) 
 

• Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk 
nødmeldetjeneste mv.  
(Akuttmedisinforskriften) - FOR-2015-03-20-231 



§ 4.Samhandling og samarbeid mellom 

virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester  

 

Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig 

og koordinert innsats i de ulike tjenestene i den akuttmedisinske kjeden 

 

 

Virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester skal sikre at personellet som 

utfører tjenestene får nødvendig opplæring og trening i å utføre egne 

arbeidsoppgaver og trening i samhandling og samarbeid mellom alle leddene i den 

akuttmedisinske kjeden 
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Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten  mm. 

  

Virksomhetene skal ha styringssystemer er tilpasset virksomhetens 

egenart, aktiviteter og risikoforhold.    

 

Virksomhetene plikter å evaluere egen virksomhet for å sikre at man 

etterlever krav i helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til 

faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og 

pasient- og brukersikkerhet 

 

Virksomhetene plikter å gjennomgå avvik, herunder uønskede 

hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges 
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Fra papir til interaktive løsninger  
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Anvende teknologi 



Nye tjenestemodeller 

Skandinavisk akuttmedisin 2018 
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• Måle og analysere 

• Systematisk utvikle 

• Involvere og engasjere 

• Bygge kompetanse 

• Digitalisere 

• Standardisere 
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