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Rollefordeling HF og kommune
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
•
Sørge for beredskap til å kunne dekke behovet
for ambulansetjenester ved større ulykker og
kriser innenfor egen helseregion og på tvers av
regions- og landegrensene
•
Sørge for beredskap til nødvendig følgetjeneste
for gravide til fødestedet og …
•
Delta i enkle søk og redningsoperasjoner

Kommunen skal:
•
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

Befolkningen skal ved behov for øyeblikkelig hjelp motta forsvarlige og koordinerte
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Beredskap i Helsetjenesten
• Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å
være forberedt på en situasjon
– Forutsigbarhet og kvalitetssikret tjenesteinnhold er en
forutsetning
• Beredskap for ‘øyeblikkelig hjelp’; et likt og felles ansvar for
kommune- og spesialisthelsetjenesten
– Fastleger, legevakt og annet helsepersonell
– Ambulansetjenester
• Innsats på åsteder, oppfølgende overvåking og behandling når
transport er nødvendig
• Befolkningen og frivillige organisasjoner er verdifulle ressurser

• Transport
– Er ikke saken, men et situasjonsbetinget virkemiddel
– Målstyre bruken av egen befordret transport versus
tilrettelagt transport versus transport i ambulanse

Lokal helseberedskap og
akuttmedisinsk kjede
• EN beredskap - TO forvaltningsnivåer med
mangelfull samordning
• Komplementære tjenester som ikke kan
dekke den andres fravær
• «ingen av partene mestrer oppgaven alene»
• Større legevakter
– Mindre mobile leger
– Endret praksis overfor lokale hendelser (vurdering,
beslutningsstøtte og delaktighet)

• Ambulansepersonell oftere alene om
komplekse vurderinger, beslutninger og tiltak
– Mange ambulanser i distrikt med lavt
virksomhetsgrunnlag
– Mangel på samsvar mellom utdanning og oppgaver

• Svak utnytting av muligheter ved bruk av IKT

Akuttmedisinsk beredskap – et felles ansvar

”Den akuttmedisinske kjeden er samfunnets samlede organisatoriske, personellmessige og
materielle beredskap for å kunne yte befolkningen akutt helsehjelp ”
Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet, Høring til Nasjonal helseplan, «Fremtidens helsetjeneste: Trygghet for alle». 2011.

Samarbeidsavtalen
- skal bidra til at pasienter og brukere mottar et
helhetlig, forutsigbart og faglig godt tilbud i helse- og
omsorgstjenestene.
- skal konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen
mellom kommunen og helseforetaket.
- skal etablere gode samhandlingsarenaer som sikrer at
partene videreutvikler og implementerer omforente
samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

samarbeid om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester
samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter
gjensidig kunnskapsutveksling, forskning, utdanning, praksis og læretid
tjenester innen svangerskapsomsorg, fødselshjelp og barselomsorg
samarbeid om IKT – løsninger og elektronisk samhandling
samarbeid om helsefremmende og forebyggende helsearbeid

7. Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede
8. Avvikshåndtering og kvalitetsforbedring

Tid for transformasjon fra samhandling til samvirke?
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En observasjon som ikke kan
fortrenges….
• Ambulansepersonell på
flere stasjoner i distrikt
har svært begrenset
mengde pasientrettet
arbeid
• Kan representere;
– et kvalitetsproblem –
utvikling og vedlikehold
av klinisk kompetanse
– et ressursproblem – god
utnytting av ressurser?
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Et overordnet perspektiv
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Mobil Integrert Helsetjeneste
Community Paramedic
Røros-prosjektet

Mobil Integrert Helsetjeneste (MIH)
- definisjon (Fellesfunksjonen og Helsedirektoratet, februar 2018)

Helsetjeneste levert i fellesskap av
kommunen og helseforetaket
MIH betyr at de mobile tjenestene i
lokalsamfunnet planlegges og ytes i
samarbeid, ut fra brukerbehov, og
møter befolkningen der den ferdes
og bor
Lokale helseinstitusjoner inngår
som en viktig ressurs
Akuttmedisinsk beredskap ivaretas
som en del av de mobile tjenestene
Flere kategorier helsepersonell
bidrar med involvering av
akutthjelpere

NOU 2015:17: En tidlig
formulert visjon om MIH?
2015:17 (s 178 kap 14) Erfaringer fra andre land
«Community paramedic»
For drøye ti år siden innførte Storbritannia en ny type
helsearbeider, community paramedic, for å redusere gapet
mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
Community paramedic samarbeider nært med primærlegen
med selvstendig oppfølging av helsetilbudet til kommunens
innbyggere.
Funksjonen bygger på ambulansefaglig kompetanse og en
tilleggskompetanse for oppgaver som hører til
primærhelsetjenesten. Det kan være vurdering av enkle
sykdommer, forverring hos kronikere, sårbehandling, enkel
frakturbehandling, vaksinasjon, smittevern, osv. Denne type
funksjon er utviklet særlig for spredt bebygde områder.
Fullverdig ambulanseberedskap kan da beholdes på steder
der det ellers ikke er virksomhetsmessig grunnlag for det,
og oppgaver kan ivaretas gjennom bruk av beredskapstid.
Ambulanseforetak og lokale myndigheter deler utgiftene
mellom seg.
………..

Basis i et felles idégrunnlag
Et tålmodig arbeid over tid med utgangspunkt i ideer om
samarbeid mellom helseforetak og kommune med mål om en
robust lokal helseberedskap
Referanse til erfaringer fra andre land bygget på prinsippene om;
•

•

•
•
•

Likeverdig ansvar (kommuner og helseforetak) for
helseberedskap i lokalsamfunnet, der akuttmedisinsk beredskap
ivaretas som en del av de mobile tjenestene
Helhetstenkning, der de mobile tjenestene i lokalsamfunnet
planlegges og ytes i samarbeid, ut fra brukerbehov, og møter
befolkningen der den ferdes og bor
Jobbroller som går på tvers av «grensene» mellom
forvaltningsnivåene
Identifisering av kompetansebehov, og utvikling og overføring
av kompetanse
God og riktig ressursutnytting

Helsevakt Røros – første «site»
for test av konseptet
• Styrke pasientrettet, lokal
helsetjeneste gjennom
gjensidig utveksling av
kunnskap, ferdigheter,
innsikt og lokal kapasitet
• Folkehelseperspektiv Styrke forebyggende arbeid
• Avklaring – unngå
ambulansebruk – unngå
unødvendig
sykehusinnleggelse – nært
samarbeid med legevakt
http://virksomhetsportal.helsemn.no/omrader/nettverk/ambulanse/samarbeidsrom/Communityparamedic/default.aspx

Mobil Integrert Helsetjeneste
ad modum «Røros»
•
•

Ambulansetjenesten må i større grad være forberedt på å jobbe inn mot
kommunehelsetjenesten til pasientens beste (og vise versa...)
Skal inneholde elementer av:
– Pasientundersøkelse og behandling
– Forebyggende arbeid
• Hjemmebesøk (hyppige brukere og til erstatning for oppmøte hos lege)
• Undervisning
• Oppfølging (etter behandling og/eller utskriving)

•
•

•

En samlet bedre ressursutnyttelse er kosteffektivt og fremmer god behandling
Et tettere samarbeid med kommunehelsetjenesten vil virke som et
kompetansehevende tiltak både i kommunehelsetjenesten og
ambulansetjenesten
En beredskap som forblir i sitt område og ikke forsvinner med transport

Når ambulansen forsvinner er det kanskje HELT tomt?

Et tankekors;
16 ambulansen
Hensynet til lokal beredskap når

Lokal involvering av frivillige
«Regjeringen anerkjenner frivilligheten som
en viktig aktør i å løse samfunnsoppgaver blant
annet som leverandør av helse- og sosialtjenester og i
beredskapsarbeidet.»
Frivillighetserklæringen, Kulturdep, 2015

§ 5.Avtale om bistand fra personer utenfor helse- og
omsorgstjenesten (akutthjelpere)
Akuttmedisinforskriften og nasjonalt prosjekt 2018:
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/sammen-redder-vi-liv-strategidokument)

Eneste farbare vei…
• Kun aksept for felles planverk for Helseberedskap og den akuttmedisinsk
kjede mellom helseforetak og kommuner
– Forutsetter enighet om målbildet, prioriteringer og virkemidler
• Videreutvikle konseptet Mobil Integrert Helsetjeneste (MIH)
• Differensiere tjenestetilbudet
– Aktiv bruk og involvering av Akutthjelpere (profesjonelle og frivillige)
– Utvikle løsninger for transportbehov når bruk av ambulanse ikke er
berettiget
• Sikre kollegial samhandling og beslutningsstøtte
– Organisatorisk, holdningsmessig og ved (svært) aktiv bruk av IKT til
virtuelle løsninger
• Sikre relevant dokumentasjon fra hele behandlingskjeden
– Dønn nødvendig grunnlag for analyse, utvikling og forskning

Epilog

