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Forord
I akuttmedisinske situasjoner er tidsfaktoren avgjørende for utfallet. Det er viktig raskt å få
varslet de ressurser som kan bidra, samt å gi fornuftige råd til den som henvender seg med
et akuttmedisinsk problem til AMK eller LVS. I Norge har vi helt siden helseradionettet ble
landsdekkende, hatt en unik mulighet for å oppnå dette. For å utnytte mulighetene som
ligger i det nye nødnettet, må vi ha et forberedt system som er klart til innsats etter varsling.
Arbeidsfordeling og ansvarsforhold må være avklart på forhånd, og både kommuner og
helseforetak må ha system for og opplæring av personellet som sikrer at de som utøver
tjenesten, har den nødvendige kompetanse. Alle delene av kjeden som redder liv, må ha de
kunnskaper og ferdigheter som trengs.
Denne nye utgaven av Håndbok i kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske
situasjoner vil kunne bidra til nyttig kunnskap og forståelse av organiseringen og
oppbyggingen av det norske helsevesen med spesielt fokus på medisinsk nødmeldetjeneste.
Helsepersonell skal jo ivareta og oppfylle de plikter man har i henhold til gjeldende lover og
forskrifter. Håndboka er ment å være et oversiktlig og praktisk oppslagsverk for de ledere og
personell som hver dag sørger for at vår nødmeldetjeneste fungerer godt.
Som leder for KoKom vil jeg rette en stor takk til redaksjonskomiteen for det store arbeid
de har lagt ned i den nye håndboka, og som på denne måten har bidratt til å gjøre en
av «juvelene i vår akuttmedisinske krone» enda bedre. Utfordringen er nå å spre den
kunnskapen som finnes i håndboka slik at enhver akutt syk eller skadd pasient, uansett
hvor de måtte befinne seg i vårt langstrakte land, får nyte godt av den omfattende og gode
akuttmedisinske beredskap vi tross alt har. En av KoKoms hovedoppgaver er å bidra til at
oppdatert kunnskap er tilgjengelig, og håndboka vil derfor bli fortløpende oppdatert i den
elektroniske versjonen som ligger på vår hjemmeside kokom.no.
Bergen 8. februar 2018

Leder KoKom
Overlege, KSK
Haukeland Universitetssykehus
Professor ll
Universitetet i Bergen
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Guttorm Brattebø

Visjon
Visjon om fremtidig akuttmedisinsk kjede er i korthet redde liv, spare leveår, redusere risiko
for varig men og lindre lidelse. Målet oppnås best med rasjonell og samordnet ressursbruk.
Samtidig trengs det større grad av standardisering også av akutte eller uplanlagte pasient
forløp, med felles forståelse av ansvar, roller og handlingsmønster. Nødmeldetjenesten,
spesielt AMK-sentralene, skal støtte og koordinere pasientforløp til pasienten er ivaretatt på
bestemmelsessted. Samtidig skal nødmeldetjenesten legge til rette for minst mulig risiko for
personellet i felt.
Personer som trenger livstruende behandling, vil ha stor nytte av lokal førstehjelpsberedskap.
«Chain of Survival» må starte med de som er tett på pasienten. Godt utbredt
førstehjelpskunnskap i befolkningen vil kunne være livreddende, sammen med hurtig
tilgang til mer trente akutthjelpere («first responders») og nødvendig behandlings- og
kommunikasjonsverktøy.
For å nå målene, må de som jobber med dette kjenne hverandres oppgaver, være
kompetente og mobile - også under vanskelige forhold.
Sammen utgjør de et nettverk med kort responstid og tilstrekkelig kapasitet, er godt utstyrte
for diagnostikk og behandling under varierende forhold, inne eller utendørs.
Alle som samhandler i den profesjonelle helsetjenesten vil være knyttet sammen i et felles
informasjonssystem. Dette inkluderer delte og samordnede løsninger for situasjonsrelatert
beslutningsstøtte, pasientjournal, delte løsninger for erfaringslæring, kvalitetsutvikling og
oppfølging av uønskede hendelser. Dette utnyttes løpende til forbedring av samordnet
innsats med tanke på økt overlevelse.
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I framtida ser vi for oss akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus der primærhelsetjenesten
og spesialisthelsetjenesten utgjør et helhetlig og sterkt system. Første- og andre linje
helsetjeneste samarbeider om mobile løsninger som utnytter samarbeid og teknologi
for tidlig undersøkelse, diagnostikk og triageres der avstandene tilsier det. Pasienter
har umiddelbar tilgang til kontakt med primærlege, sykehus og triageres raskt og med
høy presisjon. Et større antall “fast track” er etablerte, slik at pasienter med bestemte
problemstillinger raskt erkjennes transport med tidlig behandling om mulig (infarkt,
slag, sepsis, traume, akutt respirasjonsproblem) i enda større grad går raskt og direkte
til riktig sykehus. Pasienter som ikke har behov for sykehusinnleggelse, tilsees av lege og
annet helsepersonell og behandles i hjemmet eller nær eget bosted. Andelen “unødvendige
innleggelser” i sykehus er lav.
Ambulansepersonell arbeider tett sammen med primærlege, er knyttet sammen med
tilgjengelig teknologi i et virtuelt eksaminasjon og behandlingsrom når det er behov for
det. Det er felles elektronisk pasientjournalsystem, støttet av et robust mobilt helsenett med
høy datasikkerhet og dekning og kapasitet minst på høyde med summen av tilgjengelige
mobilnett. Dette nettet ansees som like viktig som kommunikasjonsnettet som støtter tale
i grupper eller en-til-en.
AMK-sentralene samarbeider som en felles tjeneste, på tvers av grensene mellom
helseforetakene, i et nettverk av virtuelt samlokaliserte kontrollrom, og utgjør en svært
robust tjeneste. Det er kompetansekrav til AMK-lege og operatørrollene, og de ulike rollene

som medisinsk operatør, ressurskoordinator, luftambulansekoordinator og operasjonsleder
for et gitt område, kan inntas basert på kompetanse, uavhengig av hvilken sentral
operatøren fysisk sitter i. Alt kompetansearbeid er basert på felles krav og sertifiseringer.
Teknologien er felles, og sentralene har felles ledelse innen hver region, og samarbeider i stor
grad på nasjonalt nivå. Det er felles anropskø, felles ressursoversikter og felles retningslinjer,
slik at svartid holdes svært lav. Grenseproblematikk mellom foretak og regioner er minimal,
og kapasitet og redundans i normal drift og i spesielle beredskapssituasjoner er meget
høy. Medisinsk og operativ situasjonsrelatert beslutningsstøtte og støtte for hel- eller
halvautomatisk varsling er sentralt i operatørens hendelsesbilde. Det er universell tilgang
til AMK-sentralene for alle typer funksjonsproblemer (for eksempel døve eller blinde).
Sentralene kan uten opphold håndtere henvendelser uavhengig av språk. AMK-sentralene
er tilgjengelige på flere kommunikasjonsplattformer, og utnytter sensorteknologi i triage,
veiledning og råd. Droner og andre ubetjente transportenheter er tilgjengelige for over
våkingsformål og kan løfte ut medisinsk utstyr.
Legevaktsentralen jobber virtuelt i nettverk innenfor en region eller fylke, der en sentral
administrerer og har koordinerende rolle for fag og prosedyre, teknologi og utvikling.
Legevaktsentralen består av ett eller flere kontrollrom, som er bemannet med tilstrekkelig
antall operatører og tilknyttet lege for telefonkonsultasjon samt vurdering av pasienter
ved hjelp av telemedisinske løsninger. Legen kan også være bakvakt for leger og annet
helsepersonell som deltar i legevaktarbeidet ute i felt. Alt helsepersonell kan kommunisere
elektronisk, og pasienter kan benytte telemedisinske konsultasjoner ved legevaktsatelitter
der avstandene tilsier dette. Helsepersonell som deltar i akuttmedisinsk kjede, har
regelmessige øvelser og kompetansehevende trening, der teamarbeid trenes til beste for de
som trenger nødvendig helsehjelp.

I bymessige strøk samarbeider ambulansetjeneste og kommunene om legebemannede
utrykningsenheter. I grisgrendte strøk samarbeider helseforetak og kommuner om
bemanning av ambulansetjenesten, og helsepersonellet har også andre oppgaver i
kommunene, relevante og kompatible med beredskapsarbeidet. Det er et nasjonalt
fellesskap om retningslinjer for virksomheten, og et inkluderende, transparent arbeidende
sekretariat og redaksjon for retningslinjer.
AMK-sentralene støtter hverandre gjensidig. De er godt koordinerte internt i helse, og
med fagsentralene for politi/brann, både for daglige hendelser, for storulykker, kriser og
beredskapshåndtering.
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AMK og legevaktsentraler arbeider på samme teknologiske plattform. De kan uten hinder
av forvaltningsgrenser og geografi dele informasjon som er nødvendig for kontinuitet
i behandlingskjeden og pasientsikkerhet. Pasientinformasjonen lagres i reell tid på
samme sted og er tilgjengelig for behandlere, tilgangsstyrt på grunnlag av rolle og behov.
Nøkkeldata fra AMK og legevaktsentral legges rett i pasientjournal. Også pasienten kan
i hovedsak se sin egen journal. Deler av journal kan skjermes mot pasientinnsyn i reell
tid. Sentralene bygger på samme, validerte og kontinuerlig oppdaterte medisinske og
helsefaglige regelsett/algoritmer, med tydelig definerte rom for situasjonsbestemt skjønn og
tilpasning.
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HELSEREGIONKART MED AMK-OMRÅDER / LUFTAMBULANSEBASER

Kartgrunnlag:
Statens kartverk 2012, m/ oppdateringer t.o.m. sep. 2015

Tilrettelagt av Allkopi AS for
KoKom og Luftambulansetjenesten ANS

Redningshelikoptrene er operativt underlagt
Hovedredningssentralene. Helikopteret i Longyear byen er underlagt Sysselmannen på Svalbard

Ambulansehelikopter

Redningshelikopter

Ca. 30 minutters flytid fra base. I tillegg beregnes inntil
15 minutters aktiveringstid

Flysirkel (helikopter):

Geografisk område som AMK-sentral har ansvaret for

AMK-område :

Helseregiongrense
Kommunegrense
Riksgrense
Veinett

Ambulansefly
Kirkenes, Alta (2), Tromsø, Bodø,
Brønnøysund, Vigra, Gardermoen (2)

Redningshelikopter
Banak, Bodø, Ørland, Florø, Sola, Rygge,
Longyearbyen (Svalbard)

Ambulansehelikopter
Tromsø, Evenes, Brønnøysund, Trondheim,
Ålesund, Førde, Bergen, Stavanger,
Arendal, Lørenskog (2), Ål, Dombås

AMK-sentral
(Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral)
*Longyearbyen sykehus besvarer lokale
samtaler til medisinsk nødtelefon 113

AMK-HELGELAND
(Sandnessjøen)

Lurøy
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Overordnet statlig styring
og tilsyn
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OVERORDNET STATLIG STYRING OG TILSYN

Utgangspunktet for forholdet mellom staten
og kommunene er at Norge er en enhetsstat.
Kommunenes og fylkeskommunenes
delegerte myndighet er fastlagt av Stortinget
gjennom lover, og det lokale selvstyret må
fungere innenfor rammene av nasjonale mål.
(Kommunal- og Moderniseringsdepartementet)

Stortinget og regjeringen, som nasjonale politiske myndigheter, legger de overordnede
rammer for helsetjenesten, i første rekke gjennom beslutninger om lover og budsjetter.
Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. Med bakgrunn i lover kan regjeringen
gi nærmere regler i form av forskrifter.1 Forskriftene utfyller lovenes bestemmelser og
gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.2
Rundskriv er orientering fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover
og forskrifter.3 Veileder kan utarbeides for områder der myndighetene ønsker å gi
styringssignal og skal baseres på tilgjengelig kunnskapsgrunnlag.

Lov er rettsregler som fastsetter retter og plikter vedtatt av den
Lov er rettsregler som fastsetter retter og plikter vedtatt av den
lovgivende myndigheten i et land (Stortinget).
lovgivende myndigheten i et land (Stortinget).
Forskrift er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et
Forskrift er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et
ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer, fastsatt
ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer, fastsatt
med hjemmel i en lov (Departement).
med hjemmel i en lov (Departement).
Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter
Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter
om tolkninger av lover og forskrifter (Departement / Direktorat).
om tolkninger av lover og forskrifter (Departement / Direktorat).
Veileder er nasjonale retningslinjer for hvordan man bør
Veileder er nasjonale retningslinjer for hvordan man bør
utøve tjenester m.v. (Direktorat).
utøve tjenester m.v. (Direktorat).

Helsedirektoratet er faglig forvaltningsorgan og har delegert myndighet på noen
områder av sosial- og helselovgivningen. Direktoratet skal
n følge med
n rådgi
n iverksette vedtatt politikk
		og
n forvalte lover og regelverk innenfor helsesektoren

1) kilde: stortinget no
2) kilde: Lovdata
3) kilde: regjeringen.no
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Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at
befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester og styrer tjenesten gjennom
et omfattende lovverk, årlige bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter
og foretak. Spesialisthelsetjenestene er styrt direkte av HOD gjennom de regionale
helseforetak (RHF), mens kommunehelsetjenesten styres direkte av kommunene gjennom
lovreguleringer og evt. prioriterte økonomiske bevilgninger.

Ved større kriser med nasjonal innvirkning er Helsedirektoratet tillagt
koordinerende kriseledelse på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet

Helsetilsynet har det overordnede faglige tilsyn med helse- og sosialtjenesten. Dette
utøves på fylkesnivå gjennom Fylkesmannen tilsynsmyndighet (fylkeslegen) underlagt
Statens helsetilsyn.
Justis- og beredskapsdepartementet har overordnet ansvar for redningstjenesten og utøver
dette gjennom Politidirektoratet, Politidistriktene og Hovedredningssentralene.
Kommunene og helseforetakene har ansvar for egen helsemessig innsats også når denne
er koordinert av redningstjenesten. Ansvaret blir i utgangspunktet ikke endret, men
organisatorisk vil det oppstå noen endringer som aktørene må gjøre seg kjent med (omtales
bl.a. i kap. 5. Ansvarsforhold og kompetansekrav.

Stortinget
Regjeringen
Helse-og
omsorgsdepartementet

Regionale helseforetak

Helsedirektoratet
Statens strålevern

Helseforetak
E-helsedirektoratet
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Off. sykehus

OVERORDNET STATLIG STYRING OG TILSYN

Off. sykehus

Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk

Priv. sykehus

Folkehelseinstituttet
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Akuttmedisinsk kjede, struktur
og oppbygging
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AKUTTMEDISINSK KJEDE

Den akuttmedisinske kjeden forstås som «rask, samordnet
og kvalifisert medisinsk diagnostikk, overvåking, behandling,
transport, instruksjon eller rådgiving for å redde liv, varig
funksjonssvikt eller lidelse ved nyoppstått sykdom, akutt
forverring av eksisterende sykdom eller skade».

Den akuttmedisinske kjeden
Den akuttmedisinske kjeden representerer en sammenhengende rekke av tiltak for å
sikre akutt helsehjelp fra hendelsessted, inkludert publikums innsats, fram til endelig
behandlingssted. Den er et uttrykk for samfunnets samlede organisatoriske, personell
messige og materielle beredskap. Kjeden kan også sees som et nettverk bestående
av fastlege, kommunal legevakt og legevaktsentral, helseforetakets akuttmedisinske
kommunikasjonssentral (AMK-sentral), bil-, båt- og luftambulanse, og akutttmottak
i sykehus. Det er innringer eller kontaktperson som aktiverer kjeden.

Figur. Den utvidede akuttmedisinske kjede Kilde Helsedirektoratet (2014)

It takes a system to save a life 1

1) Report after Utstein Implementation Meeting 2015
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Kjeden forstås som «rask og kvalifisert medisinsk diagnostikk, overvåking, behandling,
transport, instruksjon eller rådgiving for å redde liv, varig funksjonssvikt eller lidelse ved
nyoppstått sykdom, akutt forverring av eksisterende sykdom, eller skade».
Endepunktet for kjeden i sykehus er ikke alltid akuttmottaket. Det er etablert fast-trackpasientforløp hvor pasientene rutes direkte til en avdeling på sykehuset. Pasientforløpet skal
ikke forsinkes av kontakt med legevakt, eller opphold i akuttmottak.

Medisinsk nødmeldetjeneste er portalen for publikums vei inn til helsetjenesten. Den er et
landsdekkende organisatorisk og kommunikasjonsteknisk system for varsling og håndtering
av henvendelser ved behov for akuttmedisinsk hjelp og kommunikasjon innen helse- og
omsorgstjenesten.
Ved behov for medisinsk nødhjelp ved livstruende og alvorlige situasjoner skal publikum
ringe 113. Ved annen sykdom, skade eller behov for øyeblikkelig hjelp der liv og helse ikke
er umiddelbart truet, kontaktes fastlegen i åpningstiden. Legevaktsentralen (LVS) svarer
på nasjonalt 6-sifret legevaktnummer 116 117 eller lokalt 8-sifret legevaktnummer døgnet
gjennom2, og kontaktes ved behov for øyeblikkelig hjelp når fastlegen ikke er tilgjengelig.
Nødmeldetjenestens oppgave er å skaffe riktig hjelp til riktig tid og sted. Dette sikres
ved et godt forberedt system for håndtering av henvendelser og felles retningslinjer
for samhandling. Den enkelte utøver må ha kjennskap til og kunnskap om
kommunikasjonsverktøy i tillegg til medisinsk «håndverk».

Hensikten
Hensikten med den medisinske nødmeldetjenesten er å:
n
n
		
n
		
n
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gi publikum enkel og umiddelbar tilgang til nødvendig helsehjelp
gjennomføre varsling uten tap av tid, og nytte muligheten til å gjøre innringer til
førstehjelper gjennom medisinsk faglige råd og veiledning
knytte aktører i helsetjenesten sammen ved hjelp av kommunikasjonssystemer og
sentraler integrert i helsetjenesten
bidra til et systematisk samarbeid med andre nødetater

AKUTTMEDISINSK KJEDE

I akuttmedisinske situasjoner er tid og kompetanse viktige og avgjørende faktorer.
Ansvarsforhold og arbeidsfordeling må være avklarte på forhånd.
LV- og AMK- sentralene er knutepunktene i den medisinske nødmeldetjenesten. De
knytter sammen den som trenger og den som yter hjelp. Nødnett støtter talefunksjoner som
er nødvendige for å kunne løse akuttmedisinske problemstillinger på en faglig forsvarlig
måte.
God kvalitet er å få rett vurdering og behandling på rett sted til rett tid, der innringer blir
møtt med gode holdninger og respekt, uansett bakgrunn, problemstilling og personlig
situasjon. Nødnettet sikrer at personsensitiv informasjon ikke deles med uvedkommende.
Innringer
Erkjenner behov for hjelp (den hjelpetrengende selv eller en annen person på stedet)
Varsler LVS/AMK-sentral om akutt sykdom/hendelse
LVS/AMK
Lytter aktivt til henvendelsen
Strukturert utspørring (med struktur som nedfelt i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp)
Vurderer tilgjengelig informasjon om symptom/problem/hendelse – beslutter hastegrad

2) Akuttmedisinforskriften 2015

Varsler samtidig med tilpasset respons
Veileder eller rådgir innringer tilpasset behov
Koordinerer hjelpen i hver enkelt situasjon
Utrykkende enhet(er)
Først ankommende enhet:
Tar ansvar for sikkerhet og livreddende tiltak (ABCDE)
Melder at den er framme, og gir en rask tilbakemelding om status og eventuelt 		
ytterligere ressursbehov over nødnettets relevante talegruppe.
Gjør primærundersøkelse, eventuelt fokusert sekundærundersøkelse, gjør medisinsk
vurdering og gir nødvendig umiddelbar behandling før transport til legevakt eller
sykehus.
For samarbeid og oppgavefordeling når flere enheter er på stedet, vises til kapittel 6.
Oppgaver og ansvar for innsatspersonell ved større hendelser.
Legevaktstasjonen
Vurderer behov
Tar i mot og behandler pasient(er).
Viderebehandler pasient(er).
Vurderer behov for henvisning til spesialisthelsetjenesten.
Sykehuset
Tar i mot pasient(er) som har umiddelbart behov for spesialistkompetanse/ innleggelse
Står for videre undersøkelse og videre behandling.

Helsetjenesten

På systemnivå er det lov og forskrift som gir føringer og overordnede rammer for
ansvarsfordeling og samarbeid i helsetjenesten. Dette omtales i andre kapitler.

Kommunale helse- og omsorgstjenester
Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor eller midlertidig
oppholder seg i kommunen og forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. For å
oppfylle lovpålagt ansvar skal kommunen blant annet tilby følgende hjelp ved ulykker og
andre akutte situasjoner,
n legevakt
n heldøgns medisinsk akuttberedskap og
n medisinsk nødmeldetjeneste
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Kommunene og helseforetakene har ansvar for at de helsetjenester som tilbys, er
forsvarlige og av god kvalitet. Forsvarlighetskravet er indirekte regulert gjennom
bestemmelsen om at Statens helsetilsyn kan gi pålegg om endring av forhold som kan ha
skadelige følger for pasienter eller andre. I tillegg skal all virksomhet som yter helsehjelp,
organiseres slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, jf.
Helsepersonelloven § 16.

Kommunal legevaktordning3
Kommunen har ansvar for kommunal legevaktordning (ref. Akuttmedisinforskriften § 6).
Kommunal legevaktordning består av legevaktsentral, et fast nasjonalt legevaktnummer
og lege i beredskap. Kommunen skal hele døgnet tilby en legevaktordning som sikrer
befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp, og må sørge for at minst en lege er tilgjengelig
for legevakt 24/7. Legevaktordningen skal i tillegg til å vurdere, rådgi og veilede
innringer ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp, kunne diagnostisere og behandle
akutte medisinske tilstander ved legekonsultasjoner og sykebesøk og ved behov henvise
til andre tjenester i kommunen. Det kan være til fastlege, omsorgstjenesten, men også til
spesialisthelsetjenesten.
Legevaktordningens oppgaver er blant annet
1.
2.
		
		
3.
		

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

Mange kommuner har gjennom interkommunalt legevaktsamarbeid i praksis ikke innrettet
seg slik at legeutrykning alltid er påregnelig eller realistisk. Helsedirektoratet understreker
dette kravet særskilt i rundskriv I-5/15 Akuttmedisinforskriften.
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LV-sentral
LV-sentral (LVS) (Akuttmedisinforskriften § 12 og 13) er en fagsentral betjent av
helsepersonell for mottak, prioritering og formidling av henvendelse til legevakt eller
oppdrag til fastlege, hjemmesykepleier og jordmor, rådgivning til innringer og direkte
varsling av leger og varsling av ambulanser via AMK. I akuttsituasjoner skal LVS
umiddelbart sette innringer i konferanse med AMK.

AKUTTMEDISINSK KJEDE

LVS er det ytterste, desentraliserte knutepunktet i medisinsk nødmeldetjeneste. LVsentralen har personell med lokalkunnskaper som AMK kan mangle og er en viktig aktør
i nødmeldetjenesten.
LVS har ansvar for varsling i kommunen iht. beredskapsplan, og å holde AMK informert
om tiltak. Operatørene må fortløpende vurdere behov for samhandling med annet lokalt
personell og andre involverte.
Ved henvendelse til LV-sentralen med hastegrad akutt kobler operatør umiddelbart AMK i
konferanse, informerer (etter oppsatt mal), og AMK overtar ansvar for videre oppfølging av
aksjon.
Både legevaktsentraler og sykehusenes akuttmottak er knyttet til nødnettet for
akuttmedisinsk samhandling. Ved de sykehusene som også har funksjon som
legevaktsentral, kan det være felles «kontrollrom» og overlappende bruk av personell.

3) Legevaktordning, - virksomhet som gjennom hele døgnet skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp og foreta 		
nødvendig oppfølging.

Kommunal øyeblikkelig hjelp tilbud
Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje
avsnitt) innebærer at kommunen straks skal tilby eller yte helse- eller omsorgstjenester til
den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi, er påtrengende nødvendig.
Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til
pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter
og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.
Dette gjelder både for somatikk, rus og psykiatri. Tilbudet skal være minst like godt eller
bedre enn et eventuelt tilbud fra spesialisthelsetjenesten og forankret i en avtale mellom
kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det er stor variasjon i hvordan dette er organisert.

Omsorgstjenesten
Kommunene har i varierende grad involvert pleie- og omsorgstjenesten i den kommunale
beredskapen. Det er en fordel at denne tjenesten er brukere av nødnett og kan delta
aktivt kommunikasjonsmessig med andre ressurser i den akuttmedisinske kjeden. Pleieog omsorgstjenesten er en del av kommunal kriseberedskap ved større hendelser der det
er behov for helse- og omsorgstjeneste. Etter forskrift om beredskapsplanlegging skal
personellet ha nødvendig trening i dette.
Jordmortjenesten
Det er krav til organisering av jordmortjeneste i kommunene4. Den skal være tilgjengelig
på dagtid hverdagene. St.m. 12 – 2008/2009 En gledelig begivenhet5 slår fast at kommuner
med reisetid mer enn 90 minutter, skal ha organisert vakttjeneste for følgetjeneste.
Økonomisk ansvar er lagt til helseforetakene i likhet med ansvar for annen syketransport
inklusiv ambulansetjeneste.

Spesialisthelsetjenesten

Prehospitale tjenester
Begrepet «prehospitale tjenester» benyttes som samlebetegnelse for helseforetakenes enheter
for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.
Prehospitale tjenester inkluderer vanligvis
n medisinsk nødmeldetjeneste med AMK-sentral og tilhørende 			
		kommunikasjonssystemer
n ambulansetjeneste (med ambulansepersonell, utrykningskjøretøyer 			
		 (ambulansekjøretøy av ulike kategorier, inkl. båter)
4) Rapport IS-1814 Utviklingsstrategi for jordmortjenesten Tjenestekvalitet og kapasitet
5) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-12-2008-2009-/id545600/sec1
6) Lov 15.juni 2001 nr 93 om helseforetak (helseforetaksloven).
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Staten har ansvaret for spesialisthelsetjenester til befolkningen. De fire regionale
helseforetakene skal sikre befolkningen i regionen tilgang til likeverdige og
nødvendige spesialisthelsetjenester samt legge til rette for forskning og undervisning.6
Spesialisthelsetjenesten omfatter somatiske og psykiatriske sykehus, poliklinikker og
behandlingssentre, opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, institusjoner for tverrfaglig
spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, prehospitale tjenester, privatpraktiserende
spesialister og laboratorie- og røntgenvirksomhet.

n luftambulansetjeneste ambulansehelikopter («RW» - rotor wing), ambulansefly
		 (FW fixed wing)
n prehospitale tjenester kan også organisere akuttmottak, pasientreiser, og andre
		beredskapsfunksjoner
For tilstander som krever spesialisert behandling, henvises pasienten fra kommunehelse
tjenesten, oftest fra fastlegen. Spesialisthelsetjenesten skal sørge for ytterligere undersøkelser,
diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med akutte, alvorlige og kroniske
sykdommer og helseplager.
De offentlige sykehusene er organisert i helseforetak og eid av de regionale helseforetakene.
Det kan være ett eller flere sykehus organisert under samme helseforetak.
Systemansvaret for spesialisthelsetjenesten ligger hos de regionale helseforetakene ved
administrerende direktør på vegne av regionforetakets styre.
Foretakene ivaretar de akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i samarbeid med
kommunene. Hvordan dette er organisert, varierer noe fra foretak til foretak. Det er
nødvendig å sette seg inn i organiseringen i det foretaket du skal utøve virksomhet.

Det regionale helseforetakets ansvar for nødmeldetjenesten
Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)
Helsevesenets akuttmedisinske fagsentral for mottak og oppfølging av medisinsk
nødmelding til 113 eller via andre kanaler (som intern nød eller fra andre nødetater) og
koordinering av ambulansetjeneste.
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AMK er knutepunktet mellom innringer, helse- og andre ressurser som er nødvendige
for å kunne gi hjelp. AMK-operatør tar i mot, innhenter informasjon, vurderer behov,
prioriterer, gir medisinske råd, veiledning og foretar avgjørelser innenfor sitt ansvarsområde
på medisinsk og operativt grunnlag basert på prosedyrer og egen kompetanse.
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Det grunnleggende prinsippet for medisinske nødsituasjoner er alarmering av nærmeste
LV-sentral, legevaktlege og ambulanse fra AMK. AMK-sentralen har behov for et tett
samarbeid med LV-sentralene (LVS) i sitt område. LV-sentral alarmeres når legevaktressurs
alarmeres i nødnett, og LVS følger og kan støtte aksjonen på grunnlag av sin lokalkunnskap.
Det er den AMK som har kontakten med innringer, stedet som har ansvar for oppfølging
av hendelsen, til ressurser er framme og/eller situasjonen er avklart, inkludert avklaring
av destinasjon. Ved større hendelser kan nødanrop fra stedet rutes til ulike sentraler. Den
sentral som har geografisk ansvar for hendelsesstedet, skal ta ansvar for løpende oppfølging
av hendelsen.
Noen AMK-sentraler har sekundæroppgaver som henvendelser knyttet til øyeblikkelig hjelp
innleggelse og interne kommunikasjons/varslingsoppgaver i sykehus.
Hver AMK-sentral dekker ett eller flere sykehus og besvarer anrop via medisinsk
nødhjelpsnummer 113. Vi har pr 1. mars 2018 16 Lokale AMK – sentraler i landet fordelt
i de fire regionale helseforetakene.
Se Helseregionkart med AMK-områder/Luftambulansebaser side 10 og 11.

Koordinerende AMK-sentral
Koordinerende AMK-sentral er betegnelsen på den sentralen i helseregionen som
er tillagt en definert rolle i å yte bistand ved større aksjoner, og som har et operativt
koordineringsansvar innen regionen og på tvers av regiongrenser. Dette gjelder spesielt ved
større hendelser og beredskapssituasjoner.
Akuttmedisinforskriften § 14 e inneholder bestemmelser om en koordinerende AMKsentral i hver region. I krisesituasjoner skal denne ha en støttende rolle til lokal hendelses
AMK og bidra med alarmering av ressurser utenom den lokale AMK sitt ansvarsområde.
Koordinerende AMK utfører dette etter beslutning i helseforetakets beredskapsledelse og i
samsvar med beredskapsplan for helseregionen.
n
n
n
n

Helse Nord:		
Helse Midt-Norge:
Helse Vest:		
Helse Sør-Øst:

AMK Tromsø
AMK Sør-Trøndelag
AMK Stavanger
AMK Oslo

Tidligere har koordinerende AMK-sentral hatt benevnelsen R-AMK (regional AMK-sentral)
Koordinering av ressurser innebærer ikke flytting av ansvar for aksjonsovervåkning i
akuttmedisinske situasjoner. Denne utøves av den AMK-sentral som har ansvar for det
stedet hendelsen inntreffer i samsvar med helseforetakets beredskapsplanverk.

AMK-LA
AMK-LA-sentral har ansvar for koordinering av ambulansehelikopter mht. 		
utalarmering og flight following (monitorering og oppfølging av helikopter på
oppdrag for å ivareta sikkerhet ved uventede hendelser).

Flykoordineringssentralen (FKS) Tromsø
FKS i Tromsø sorterer under Luftambulansetjenesten ANS, og har flyoperativ koordinering
og flight following av ambulansefly. AMK Tromsø er AMK LA for flyene i Nord-Norge.
AMK LA for flyene på Ålesund lufthavn, Vigra og Oslo Lufthavn, Gardermoen er
henholdsvis AMK Møre og Romsdal og AMK Oslo. AMK Møre og Romsdal har ansvar
for koordinering av all øyeblikkelig hjelp med behov for luftambulanse i Sør-Norge. Lokalt
rekvireres luftambulanse via egen AMK-sentral.
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8 (pr. 1. mars 2018) av AMK-sentralene (AMK-LA) har også ansvar for koordinering
av ambulansehelikopter mht. alarmering og flight following. Dette innebærer at de har
ansvar for monitorering og oppfølging av ambulansehelikopter på oppdrag og for å
ivareta sikkerhet ved uventede hendelser. For å utføre denne oppgaven benyttes begrepet
«flight following», som innebærer å innhente flyrute og antatt landingstidspunkt, samt
antall personer om bord ved alle forflytninger av helikopter. I tillegg skal det iverksettes
nødvendige tiltak innenfor beskrevne kriterier hvis kontakt med helikopter blir brutt.
Flight following er en funksjon i ambulansehelikoptertjenesten i henhold til europeisk
luftfartsregelverk. Ansvaret for flight following skal ivaretas også dersom ressursen brukes
utenfor eget AMK område.

Sykehusenes akuttmottak
Sykehus med akuttfunksjoner7 er en del av medisinsk nødmeldetjeneste og skal kunne
n håndtere og koordinere henvendelser om øyeblikkelig-hjelp-innleggelser i sykehuset,
n håndtere, kommunisere direkte, videreformidle og konferanse-koble henvendelser om
		 akuttmedisinsk hjelp til sykehusets avdelinger, AMK-sentral og legevaktsentraler
n sette personell i akuttmedisinsk beredskap utenfor sykehus i kontakt med personell
		i sykehus
Akuttmottakene skal ivareta mottak og primærbehandling av pasienter som
trenger øyeblikkelig hjelp innleggelse. Mange akuttmottak fungerer som et
kommunikasjonsknutepunkt for sykehuset. Akuttmottakene er logistikk-knutepunkter for
viktige kliniske funksjoner, inkludert triage og akuttmedisinsk behandling.

Det regionale helseforetakets ansvar for Ambulansetjenesten
Ambulansetjenesten består av både bil, båt og luftambulanse, og det er definerte krav til
minimumskompetanse i tjenesten. Akuttmedisinforskriften har denne definisjonen:
«Med ambulansetjeneste menes bil-, båt- og luftambulansetjeneste (ambulansehelikoptre
og ambulansefly) som inngår i de regionale helseforetakenes akuttmedisinske beredskap
utenfor sykehus, og der det under transporten er behov for akuttmedisinsk behandling eller
overvåking».
En stor del av ambulansepersonellet er sertifisert for bl.a. å gi medikament etter protokoll
og har regelmessig utsjekk og vedlikeholdstrening på bl.a. prosedyrer. Vakttjenesten er i
hovedsak organisert med kasernert vakt. Koordinering av oppdrag skjer via AMK.
Ambulansepersonellet er ofte første ressurs hos pasienten, og de første som kan verifisere
telefontriage, undersøke pasienten og eventuelt starte tidlig behandling.
Utrykkende lege i vakt og luftambulanse med anestesilege kompletterer ordinær
ambulansetjeneste kompetansemessig og logistisk.
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Ansvarsforhold i ambulansetjenesten
Helseforetakene er ansvarlige for driften av ambulansetjenesten. I hovedsak utfører
foretakene tjenesten selv, dels har de kontrakter med eksterne leverandører. AMK
koordinerer og varsler ambulansetjenesten.
Akuttmedisinsk beredskap
Bil- og båtambulansetjenesten utgjør sammen med kommunal legevaktordning den lokale
akuttmedisinske beredskap.
Luftambulansetjenesten
Med luftambulansetjeneste menes ambulansetjeneste med dedikerte luftfartøyer.
Luftambulansetjenesten er definert som et luftfartøy som er innredet for og brukt til
diagnostikk, behandling, overvåking og transport av syke eller skadde pasienter
(kilde: Definisjonskatalog akuttmedisinsk kjede 2012).

7) Akuttmedisinforskriften § 16.

Luftambulanse brukes primært
n når det er behov for å skaffe høyt kompetent og særskilt trenet helsepersonell raskt ut
		til pasienten
n når kritisk syk eller skadet pasient skal transporteres og krever særskilt overvåking og
		 medisinsk kompetanse under transport og/eller transportavstand tilsier at 		
		 bakketransport er uhensiktsmessig

Redningshelikoptertjenesten
Redningshelikoptertjenesten er et supplement til den ordinære luftambulansetjenesten.
Ved ambulanseoppdrag skal redningshelikoptertjenesten yte den samme helsehjelpen som
ambulansehelikoptertjenesten. AMK rekvirerer redningshelikopter til ambulanseoppdrag
via Hovedredningssentralen i samsvar med de regionale helseforetakets planverk.
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3

Den norske redningstjenesten
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Redningstjeneste er den offentlige organiserte
virksomheten som utøves for å redde mennesker fra
død eller skade. Ved akutte ulykkes- eller faresituasjoner
som krever koordinering og som ikke blir ivaretatt av
særskilt opprettede organer, skal innsatsen koordineres
av redningssentralene.

Redningstjenesten grunnleggende prinsipper
Samvirkeprinsippet: Redningstjenesten utøves som et samvirke mellom offentlige
organer, frivillige organisasjoner, private virksomheter og personer. Alle offentlige organer
som har ressurser egnet for redningsformål, plikter å bidra i redningstjenesten med de til
enhver tid tilgjengelige ressurser. Alle samvirkepartnerne har et selvstendig ansvar for å sikre
et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter både i forberedende arbeid og
under redningsaksjoner.
Ansvarsprinsippet: Det offentlige organ eller den virksomhet
som har ansvar for funksjoner eller oppgaver til daglig, har
tilsvarende ansvar under redningsaksjoner, herunder ansvar for
å planlegge og å utstyre egen virksomhet for å kunne delta i
redningsaksjoner.
Integrert tjeneste: Redningstjenesten omfatter alle typer
redningsaksjoner på land, på sjøen og innen luftfart.
Koordinering: Hovedredningssentralen og lokale
redningssentraler koordinerer redningsaksjoner.
		
		Helsetjenesten skal bidra i redningstjenesten med de ressurser som det er
		 behov for konkret i de ulike tilfellene. Dette bygger på ansvarsprinsippet.

Hovedredningssentralene (HRS)
Hovedredningssentralene er underlagt Justis og Beredskapsdepartementet og fungerer som
koordineringssenter ved større ulykker.
HRS-Sør (Sola) og HRS-Nord (Bodø) deler ansvarsområdet for landet ved 65 grader nord
og har det overordnede operative koordineringsansvaret for alle typer redningsaksjoner, og
leder og koordinerer alle sjø- og luftredningsaksjoner. Helsedirektoratet er representert ved
fylkeslegen i Nordland og Rogaland.

Departement

Departement

Departement

Redningsledelse hovedredningssentral
Politimester

Avdelingsdirektør

DSB

Forsvaret

Luftfartstilsynet

Kystverket

Telenor
Maritim
Radio

Avinor

FORF

Redn.inspektør
Redningsledere

Figur. Organisering av Hovedredningssentral

Nasjonal-

Sjøfarts- kommunikasjonsHelsedirektoratet
direktoratet
myndighet
Redningsselskapet

Rådgivere
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Justis-og beredskapdepartementet
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Den lokale redningssentralens (LRS)
Lokal redningssentral skal i samarbeid med samvirkepartnerne sørge for at de disponible
ressursene i distriktet til enhver tid utnyttes mest mulig effektivt. LRS skal varsle
Hovedredningssentralen ved ulike typer redningstilfeller.
Inntil Hovedredningssentralen treffer annen bestemmelse, leder og koordinerer lokal
redningssentral redningsaksjoner i eget distrikt.
LRS skal utpeke representanter for aktuelle samvirkepartnere som kan bidra med praktisk
rådgivning under redningsaksjoner. Helse- og omsorgsdepartementet peker ut representant
fra helsetjenesten via RHF-ene. I tillegg vil representanter fra helsetjenesten kunne inngå
som rådgivere på forskjellige nivå.
Redningsledelsen ved LRS består av representanter fra aktuelle myndigheter, etater
og frivillige organisasjoner, med politimesteren som leder. Dersom redningsledelsens
medlemmer er uenige, avgjør politimesteren hvordan en oppgave skal løses. Medlemmene
er utpekt av departementene og de frivillige organisasjonene.
Redningsledelsen ved en lokal redningssentral består av representanter (være stedsavhengig)
fra:
n Politiet
n Brann- og redningsvesenet
n Helsetjenesten
n Havnevesenet
n Kystverket
n Avinor
n Heimevernet
n Sivilforsvaret
n Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF - en representant)
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STRATEGISK

Rådgivere/liaisoner

Politimester

OPERATIVT

Rådgivere/liaisoner

Stabssjef

Redningsledelse
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Stabsfunksjoner
P1
Personell

P2
P3
Etterretning Operasjon

P4
Logistikk

P5
Logistikk

P6
Juridisk

P7
Situasjonavhengig

Opererasjonleder
TAKTISK

Innsatsleder

Figur. Organisering av Lokal Redningssentral

Medlemmene i redningsledelsen skal vite hvordan deres egen virksomhet er organisert,
og hvordan redningstjenesten er organisert og fungerer. De må ha fullmakt til å forplikte
personell og stille personell og utstyr fra egen virksomhet til rådighet (samvirkeprinsippet).
Politimesteren kan tilkalle rådgivere etter behov som supplement til den faglige
kompetansen i redningsledelsen.1
1) PBS del I – Politiet: Beredskapshåndbok

Koordinerende innsatsledelse på skadestedet utøves av politiet. Andre offentlige organer
eller frivillige organisasjoner kan inneha slik ledelse inntil politiet overtar. Innsatsleder
Brann har formelt ansvar inntil politiet er på stedet.

Helsetjenestens rolle i redningstjenesten
Varsling og assistanse2 skal bygge på omforente beredskapsplaner.
De regionale helsehelseforetakene (RHF) har gjennom helseforetakene (HF) ansvar for
spesialisthelsetjenesten og skal medvirke med nødvendige ressurser fra
AMK og ambulansetjenesten (bil, båt og luft), sykehusene inkludert akuttmottakene.
Helsetjenesten skal medvirke med nødvendige ressurser slik at nødvendig helsehjelp
kan ytes. Det er gjensidig hjelpeplikt mellom kommunene og helseforetakene, og
ansvarsprinsippet definerer også økonomisk ansvar for innsatsen (ref. helseberedskapsloven).
Kommunehelsetjenesten har ansvar for og er involvert med
n legevaktordning, herunder også LV-sentral
n fastlegene
n omsorgstjenester, herunder også psykososial helsehjelp
n sosiale tjenester
n omforente beredskapsplaner
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Kommunens deltakelse er ofte størst når arbeidet i innsatsområdet går mot slutten.
Kommunen vil kunne bidra med fagkunnskap, innkvartering, transport og omsorg.
Det er viktig å involvere kommunen så tidlig som mulig ved et redningstilfelle, da det
ofte vil ta tid å mobilisere kommunale ressurser som ikke er i kontinuerlig beredskap.
Kontaktpunktet i kommunen utenfor normal arbeidstid vil være legevaktsentralen og
legevaktlege, eller 110-sentral og vakthavende brannbefal. De må i samsvar med planverk
varsle kommunens ledelse (rådmann/ordfører). Alle beredskapsplaner for kommuner
tilsluttet den enkelte LV-sentral, må være kjent for LV-operatørene.
2) http://www.redningsfaglig.no/site/img/85/Kongelig-resolusjon-Instruks-for-redningstjenesten-130913.pdf
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Figur. Helsetjenestens ressurser fra helseforetakene og kommunene

Helsetjenestens viktigste oppgaver i innsatsområdet er:
n livreddende innsats sammen med de andre nødetatene
n behandling, stabilisering og omsorg for skadde
n transport av medisinsk personell og utstyr
n prioritering av pasienter (triage) og opprettelse av samleplass
n transport av pasienter til legevakt og sykehus
n kommunikasjon med AMK om ressursbehov og informasjon om
n transport av pasienter til forskjellige sykehus
n samarbeid med brannvesenet om faren for CBRNE-forurensing
		samt
n beskyttelse og rensing av pasienter og innsatspersonell
Kommunens oppgaver eller tjenester i tilknytning til redningstjeneste vil også kunne være:
n tilby psykososiale kriseteam
n etablering og drift av mottakssenter, senter for evakuerte og pårørendesenter
n støtte til nødetatene og innsatspersonellet
n støtte og omsorg til de involverte
n tjenester fra tekniske etater
n å redusere konsekvensene av hendelsen
n å ivareta gjenoppbyggingen; tilbake til normalen

Kommunens brann og redningstjeneste
Kommunene har ansvar for organisering og drift av brannvern og lokal redningstjeneste.
Dette er regulert i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.
Kommunen bygger videre sin beredskapsplan på samarbeid med andre aktører og frivillige
organisasjoner, herunder frivillige organisasjoner.
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Politiet
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Politimesteren etablerer LRS og setter stab ved større hendelser. Normalt vil politiets
operasjonssentral koordinere innsatsen ved ulike hendelser, med innsatsleder i felt som
koordinator (se organisering skadested).

Frivillige organisasjoner redningsfaglige fora (FORF)
I de fleste kommunene finnes frivillige organisasjoner (Røde Kors hjelpekorps, Norsk
Folkehjelp, Norske redningshunder m.fl.) knyttet til redningstjenesten. Oversikt skal ligge
i den lokale beredskapsplan, herunder varslingsmåte/telefonnummer. Vanligvis blir disse
ressursene rekvirerte gjennom politiet, men det er mulig for helsetjenesten å be om direkte
bistand, bl.a. til transport av pasienter rekvirert gjennom AMK-sentralen. I kommunal
beredskapsorganisasjon har frivillige hjelpeorganisasjoner en viktig plass, bl.a. annet ved
redning, omsorg, samband/kommunikasjon og transport.

Sivilforsvaret
Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs som bistår nød- og redningsetatene ved
større ulykker og hendelser. Fredsinnsatsgruppene (FIG) består av både sanitet- og
brannvernutdannet personell, og er oppsatt med formålstjenlig utstyr. FIG kan rekvireres av
alle nødetater uten kostnader. Likevel er det viktig å koordinere slik type innsats på tvers av
nødetatene.

Forsvaret
Forsvaret rår over betydelige ressurser som kan gjøres tilgjengelig ved kriser og hendelser i
fredstid. Det skal være avtaler i beredskapsplanene om rekvirering av forsvarets ressurser.
Det er etablert forenklede varslingsrutiner mellom politiet og forsvaret med tanke på
bistand med ressurser.
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4

Helsetjenestens samhandling
i den akuttmedisinske kjeden

32
HELSETJENESTENS SAMHANDLING

Pasienter skal sikres øyeblikkelig helsehjelp uten hinder av
skott mellom forvaltningsnivåer.
Helseforetak og kommune må ha et forpliktende og
avtalefestet samarbeid. Dette kapitelet beskriver faglige og
planmessige forutsetninger for god samhandling.

Faglige og planmessige forutsetninger
Klargjøring av oppgaver og retningslinjer for samarbeid mellom helseforetak og kommune
er viktig for at pasienter skal sikres øyeblikkelig helsehjelp uten hinder av skott mellom
forvaltningsnivåer.
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Oppdaterte beredskapsplaner, varslingssystemer og regelmessige øvelser er nødvendig for å
kunne utføre fullgod innsats.
I spesielt store hendelser (masseskadesituasjoner) må både AMK, LVS, ambulanse,
luftambulanse, legevakt og sykehus raskt og presist kunne utføre selektiv mobilisering av
eget personell på frivakt.
Det finnes flere elektroniske systemer for hurtig og målrettet innkalling.
For å kunne utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte må helsepersonell være mentalt,
faglig og utstyrsmessig forberedt, samt ha kunnskap om de andres ansvarsområde og
oppgaver i de ulike situasjoner.

HELSETJENESTENS SAMHANDLING

Effektiv utøvelse forutsetter at kommuner og spesialisthelsetjeneste etterlever det lovpålagte
krav (Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid 2001 § 7) om
nødvendig kompetanse (samvirkekurs, sambandsopplæring, sikkerhetsopplæring) for alle
som er forutsatt å skulle samhandle. Personell som forventes å innta lederoppgaver under
større hendelser, må sikres teoretisk og praktisk kompetanse.

For alt personell er det behov for tydelig avklaring av oppgaver og
ansvar
n felles kommunikasjonsverktøy
n felles rolleforståelse
n gjensidig respekt
n kjenne sitt ansvar
n god folkeskikk
Vilkår for at dette skal fungere er:
n kjennskap til og kunnskap om systemet
n kjennskap til og kunnskap om egne og andres oppgaver
n ferdigheter i å bruke systemet
n ferdigheter i å løse oppgavene
Viktige tiltak for optimal utøvelse:
n regelmessig lokal samtrening
n obligatoriske kurs i akuttmedisin
n klargjøre ledelsesansvar i forhold til diagnose og behandling
n klargjøre rollefordeling
n utnytte ulik kompetanse i lokale team
n tverrfaglig tillit

Organisering må være forankret i interne kvalitetssystem i.h.t
regelverk
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Helsepersonell må inneha den kompetanse som kreves for et godt samspill:
n godt kjent planverk
n obligatoriske kurs i akuttmedisin
n regelmessig lokal samtrening
n klargjøre ledelsesansvar
n klargjøre rollefordeling
n utnytte ulik kompetanse i lokale team

HELSETJENESTENS SAMHANDLING

Teknologi skal underbygge beste medisinskfaglige praksis:
n felles kommunikasjonsverktøy
n ferdigheter og kunnskaper om bruk og funksjon av nødnettradio
n benytte tilgjengelig, digital støtte for oppdragsdokumentasjon for enkeltpasient og for
situasjoner med mange skadde
Menneskelige faktorer:
n kjennskap til og kunnskap om systemet
n kjennskap til og kunnskap om egne og andres oppgaver
n ferdigheter i å bruke systemet
n ferdigheter i å løse oppgavene
n tverrfaglig tillit

Behandleransvaret
Behandleransvaret for pasientene overtas av helsepersonell (lege, ambulansepersonell) når
disse er framme på stedet. AMK bør monitorere hendelsen til leveringssted er avklart.

Systematikk i informasjonsoverføring
God kommunikasjon mellom helsepersonell kjennetegnes av systematikk, tydelig adresse og
tilbakemelding om hva som er oppfattet («closed loop»).
En mann i 70-årene, som vanligvis greier seg fint hjemme, får urinveisinfeksjon, og
settes på antibiotika av fastlegen i en større øykommune. Fordi almenntilstanden er
påvirket, og han har behov for litt tilsyn, legges han inn til korttidsopphold på det
lokale sykehjemmet. Nattsykepleier registrerer lavt blodtrykk, og tilkaller ambulansen
på øya. Bortsett fra temperatur rundt 39, er vitale parametere (respirasjonsfrekvens,
hjertefrekvens, perifer sirkulasjon, våkenhet) ok.
Legevakten er sentralisert, må ta ferge for å tilse pasienten, og i praksis utilgjengelig
for innbyggerne på øya om natten. Det konfereres med legevaktlege. Man er enige
om å gi saltvanninfusjon. Etter hvert kommer blodtrykket over 90 mm Hg systolisk.
Pasienten blir litt irritert over å bli forstyrret på natten. Ambulansepersonellet forlater
stedet.
Legevaktlege og ambulansepersonell får ikke kjennskap til at pasienten behandles for
urinveisinfeksjon.
3 timer senere tilkalles ambulansen fordi pasienten har fått stans. Resuscitering lykkes
ikke.
Konklusjon:
Manglende pasientinformasjon gjør at legevaktslege ikke ordinerer riktig behandling.
Illustrasjonen over er et eksempel på spørsmål og oppgaver helseforetaket vanskelig kan
besvare eller ivareta uten tilgang på medisinsk kunnskap og innsikt.

Samhandling mellom LVS og AMK
AMK har behov for et nært og tett gjensidig samarbeid med LV-sentralene i sitt område.
LV-sentralene alarmeres samtidig som legevaktressurs alarmeres i nødnett og følger og kan
støtte aksjonen på grunnlag av sin detaljerte lokale kunnskap.
Det må sikres at legevakt og LV-sentralen får tilstrekkelig informasjon om hendelsen på et
tidlig nok tidspunkt.
LV-sentralen kontakter AMK ved behov for bistand fra spesialisthelsetjenesten.
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Kommunikasjonsrutiner
Under akutte oppdrag skal kortfattet situasjonsrapport til AMK og evt. de andre nødetatene
som samhandler under hendelsen, gis så raskt som mulig. Det er spesielt viktig å formidle
tidlig informasjon dersom situasjonen viser seg å være annerledes enn først meldt. AMK
bør unngå å stille for mange spørsmål til utrykningsressursene, som på sin side må gi hurtig
situasjonsrapport til AMK. AMK må også fortløpende orientere utrykningsressurser i felles
talegruppe om hvilke ressurser som er varslet, og tidspunkt forventet fremme.
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Situasjonsrapport til AMK og andre ressurser ved ankomst hentested
enhetens ID
hendelse (hovedproblem, sykdom, skade)
kort pasientstatus
evt. behov for ytterlige ressurser
(flere ambulanser, legevakt, luftambulanse)
n ved flere enn en skadd, bruk evt.
METAFOR
n
n
n
n

M

Min ID - Massskadehendelse “...er bekreftet” eller “...foreligger”

E

Eksakt posisjon

T

Type hendelse

A

Ankomst / Avreise via...

F

Farer på stedet, reelle og potensielle farer

O

Orientering om pasienter, antal, skadetyper og alvorlighet

R

Ressursbehov, hvilke ressurser er på stedet og behov for ytterligere

Samhandling mellom AMK, ambulanse, akuttmottak og legevaktstasjon
Mottakende enhet skal holdes fortløpende informert fra innsatspersonell – evt. AMK
Innmelding 10-15 minutter før ankomst anbefales rett til akuttmottaket eller
legevaktstasjon:
n hendelse
n pasientstatus
n iverksatte tiltak
n estimert tid for ankomst (Estimated Time of Arrival: ETA)
n ressursbehov ved mottak
n dobbeltsjekke mot ISBAR (se under)
Endring av tilstanden til pasienten meldes direkte til legevaktstasjon eller akuttmottak ved
mottakende sykehus ved første mulighet. Det kan være aktuelt å kople opp akuttmottaket i
samme talegruppe som hendelsen pågår i.
Overlevering av pasient (ISBAR) Kilde: Nasjonal tiltaksbok Ambulanse Helse Midt
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Hensikt: Ha en strukturert muntlig rapport for å sikre at nødvendig og relevant
informasjon overføres fra ambulansen til neste ledd i pasientbehandlingen.
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Den er standard for pasientoverlevering i noen sykehus.
ISBAR står for:
Identify: 		
					
Situation: 		
Background: 		
					
Assessments: 		
Recommendation:
					

Presenter deg, din funksjon, og avdeling, pasientens navn og
fødselsdato
En presis beskrivelse av problemet
Relevant og kortfattet informasjon om forhistorien,/ 		
innleggelsesdiagnosen
Respirasjonsfrekvens, puls, kapillærfylning, BT, PEVS, mm.
«Kan jeg gi barnet …?». «Hva vil du anbefale?» «jeg vil du skal
komme nå!»

Innmelding

Overlevering

I= IDENTIFIKASJON

OPPGI
n  Enhetens ID
n  Hendelsesnummer (AMIS),
evt. kjønn/fødselsår eller ca alder)

OPPGI
Pasientdata

S= SITUASJON

HVA HAR HENDT
n  Hovedproblem (viktigste
kjennetegn)
n Prioritet (triage)
n  Tidspunkt for hendelse,
debuttidspunkt
n Sted
n Evt. skademekanisme

HVA ER PASIENTENS
PROBLEM?
n Hovedproblem med triage
n Tidspunkt for hendelse
n Evt. skademekanisme

B= BAKGRUNN

KORTFATTET OG RELEVANT
SYKEHISTORIE
n Tidligere og aktuelle sykdommer
av betydning
n Medikamenter
n Allergier
n Smitterisiko

KORTFATTET OG RELEVANT
SYKEHISTORIE
n Tidligere og aktuelle sykdommer
av betydning
n Medikamenter
n Allergier
n Smitterisiko

n Eventuelle funn fra sekundærundersøkelse/supplerende
undersøkelser
n Gjennomførte tiltak med evt.
Effekt
n Trend (utvikling over tid, fra
hentetidspunktet)

STATUS OG VURDERING
n A, B, C, D, E
n Eventuelle funn fra
sekundærundersøkelse
n Gjennomførte tiltak
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A= AKTUELL TILSTAND STATUS OG VURDERING
Vitale parametere:
Bare påvirkede parametere meldes
til akuttmottak/legevaktstasjon
Hvis alle parametere normale meldes
«grønne vitale parametere»
A: Har pasienten frie luftveier og
puster selv
evt. hvilke tiltak er iverksatt
spinal stabilisering vurdert/ ivaretatt
B: Puster pasienten normalt
hva er evt. unormalt
hvilke tiltak er iverksatt
C: Er pasienten sirkulatorisk stabil
hva er evt. unormalt
hvilke tiltak er iverksatt
D: Bevissthetsgrad- evt. Glasgow
Coma Scale (som Ø+V+M)
hva er evt. unormalt
hvilke tiltak er iverksatt
E: Temperatur, andre observasjoner
fysisk, smerter, synlige skader
psykisk, mental tilstand

Innmelding
R=RÅD

n  Videre plan, inkludert destinasjon EVENTUELL VIDERE PLAN
(hvis alternativer)
OG FEEDBACK
n Resterende tid før ankomst (ETA)
n Ressursbehov for bistand eller
ved ankomst
n Eventuelle råd eller ordinasjoner
fra legevakt eller sykehus

PÅRØRENDE		
		
		
HAR PASIENTEN 		
ANSVAR FOR BARN		
UNDER 18 ÅR?		
		
		
		
		
BOFORHOLD		
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Overlevering

n Tilstede			
n Varslet?
n Antall
n Alder
n Hvordan barna er ivaretatt nå
n Den andre foreldres navn, 		
foreldreansvar og
kontaktinformasjon
n Om barna har fått informasjon
om at pasienten er innlagt
n Sykehjem, omsorgsbolig, egen
bolig?
n Uforsvarlig/skitten?
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Innmelding til leveringssted før ankomst
n enhetens ID
n AMIS – hendelsesnummer, evt. kjønn og fødselsår eller ca. alder
n hendelse/hovedproblem inkludert tidspunkt for skade eller sykdomsdebut hvis relevant
n pasientens prioritet i henhold til kriterienummer (SATS, RETTS, MTS m.fl.)
n vitale parametre
n Kun påvirkede vitale parametre innmeldes til akuttmottak
n Dersom alle vitale parametre er normale meldes “grønne vitale parametre”
n evt. andre relevante opplysninger som er viktig for mottakende personell (f.eks. 		
smitterisiko)
n kortfattet formidling av behandlingstiltak og effekten av disse
n ønsket beredskap, eventuelt ekstra ressurser ved ankomst
n beregnet tidspunkt for ankomst
Vesentlige elementer i tverrfaglig overlevering
Ved informasjonsutveksling mellom prehospitalt og intrahospitalt helsepersonell kan
punktene under danne grunnlag for god informasjonsutveksling:
n tidligere sykehistorie
n aktuelt – hva har skjedd?
n sted, problem, hendelse, mekanisme, debuttidspunkt, viktigste kjennetegn
n status
		n primærundersøkelse, evt. fokusert sekundær, vitale parametere så langt foreligger

n har pasienten frie luftveier og puster selv
n evt. hvilke tiltak er iverksatt
n spinal stabilisering vurdert/ivaretatt
n puster pasienten normalt
n hva er evt. unormalt
n hvilke tiltak er iverksatt
n er pasienten sirkulatorisk stabil
n hva er evt. unormalt
n hvilke tiltak er iverksatt
n bevissthetsgrad- evt. Glasgow Coma Scale
n hva er evt. unormalt
n hvilke tiltak er iverksatt
n andre observasjoner
n fysisk, smerter, synlige skader
n psykisk, mental tilstand
n evt. gjennomførte supplerende undersøkelser (EKG mv.)
n allerede iverksatte tiltak med evt. effekt
n trend (utvikling over tid, fra hentetidspunktet)
n vurdering og foreløpig plan (inkludert tenkt destinasjon)
n vurdere opplysninger i forhold til Helsepersonelloven § 21 a: hvilken informasjon er
rettmessig å utveksle for å kunne yte forsvarlig helsehjelp til pasienten.

Samhandling mellom AMK og AMK- LA
Når AMK tar imot henvendelse med mulig eller sikkert behov for luftambulanse, må
aktuell AMK-LA koples inn for alarmering av luftambulanse. AMK-LA operatøren varsler
luftambulansen umiddelbart, setter eventuelt innringer i konferanse (særlig aktuelt når
helsepersonell ber om luftambulanse).
Luftambulanse har i tillegg til informasjon om hendelse og pasientstatus, behov
for informasjon om lokalt vær, korrekt kartreferanse i grader og desimalminutter,
landingsforhold samt lufthindringer på stedet.

AMK-LA operatøren skal gi bistand til å framskaffe luftambulansestøtte også om «egen»
ressurs ikke er tilgjengelig og gjøre primær varsling av annen luftambulanseressurs
når denne er nærmere i akuttsituasjon. Bruk av luftambulanse skal vurderes opp mot
retningslinjene for bruk av luftambulanse.1

Samhandling mellom AMK og koordinerende AMK
Ved større hendelser varsler koordinerende AMK andre koordinerende AMK-sentral(er) i
andre regioner der det er, eller kan bli, behov for ressurser utover det en disponerer i egen
region. Kartlegging av sykehuskapasitet i andre regioner gjennomføres av helseforetakets
beredskapsledelse. Mobilisering av ressurser til hendelsesstedet skal skje i forståelse med
egen AMK.

1) http://www.luftambulanse.no/retningslinjer-bestilling-av-luftambulanse
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AMK-LA har ansvar for «flight following». Det er fortsatt lokal AMK som har ansvar for
oppfølging av hendelsen.
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Samhandling mellom AMK, Hovedredningssentral (HRS) og lokal
redningssentral (LRS)
Hovedredningssentraler har overordnet koordineringsansvar ved søk- og redningsaksjoner.
Koordinering kan bli lagt til LRS, lokalisert til politidistriktenes operasjonssentral. HRS kan
rekvirere luftambulanse til redningsoppdrag direkte til AMK- LA.
AMK kan ved behov kontakte HRS, eventuelt i konferanse med koordinerende AMK. Når
HRS har behov for kontakt med helsetjeneste i et område, bør dette skje gjennom AMK,
eventuelt koordinerende AMK når situasjonen angår en eller flere regioner.
Koordinerende AMK skal i krisesituasjoner
n varsle HRS og eget helseforetak
n være på talegruppe for hendelsen
Beredskapsledelsen i helseforetaket med ansvar for hendelsen:
n innhenter kapasitet ved andre sykehus i egen og evt. andre regioner og sørger for at
		 pasienter blir fordelt til riktig sykehus
n varsler eget RHF, varsler Helsedirektoratet og fylkesmann

Samhandling mellom kommune og helseforetak
Målet med samhandlingsreformen er bedre helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig
måte. Forpliktende og avtalefestet samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten er nødvendig. Pasienten skal få rett behandling til rett tid på rett
sted, gjennom en helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjeneste som er tilpasset den
enkelte bruker.
Det skal inngås samhandlingsavtaler mellom kommuner og helseforetak (Tjenesteavtale
11), som omhandler samarbeid og omforente beredskapsplaner for den akuttmedisinske
kjede2. Dette blir gjennomgått i Nasjonal veileder 2011 Samhandlingsreformen Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak.3
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Samhandling og samarbeid mellom kommunene og de regionale helseforetakene som yter
akuttmedisinske tjenester, er regulert i helselovene og tydeliggjort i Akuttmedisinforskriften
§ 4. Pasientforløp med riktig tempo, kvalitet og sikkerhet oppnås lettere med omforente
avtaler i forkant. Forståelse og kultur for fordeling av oppgaver og ansvar, samhandling og
samarbeid på tvers av sentraler og aktørene i felt er sentrale elementer. For å oppnå dette,
er felles oppdatert oversikt over ressurser og sanntids oppdatering av hendelsesinformasjon
nødvendig. Lokale tilpasninger bør gå fram av samhandlingsavtaler mellom kommunene og
helseforetaket om samarbeid i den akuttmedisinske kjeden og samarbeid om akuttmedisinsk
beredskap.

Forutsetninger for samhandling
God akuttmedisinsk praksis er tuftet på god faglighet kombinert med god logistikk. God
faglighet er kombinasjon av relevant kunnskap, praktiske ferdigheter, evne til helhetlige
vurderinger og samhandling. God logistikk er når rett(e) ressurs(er) er på riktig sted til
riktig tid og i riktig omfang.
2) https://helsedirektoratet.no/samhandlingsreformen/samarbeidsavtaler-mellom-kommuner-og-helseforetak
3) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samhandlingsreformen---lovpalagte-samarb/id661886/

Personellet som utfører tjenestene, må sikres opplæring og trening i å utføre egne
arbeidsoppgaver og i samhandling og samarbeid mellom alle leddene i den akuttmedisinske
kjeden. Personell som er en del av den akuttmedisinske beredskapen, skal kunne
kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune- og regiongrenser i et felles, lukket,
enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett.
Helsetjenestens respons ved alvorlige hendelser vil avhenge av flere faktorer som:
n hendelsens art
n hvor mange som er rammet
n hvilke ressurser som er tilgjengelige innen hvilken tidsramme
n hvor tilgjengelig hendelsesstedet er
n hvordan de andre nødetatene responderer
Helsetjenestens organisering må være tilpasset disse vekslende forholdene, være skalerbar og
samtidig være lett forståelig og gjenkjennelig fra hendelse til hendelse. Disse oppgavene er i
stor grad de samme uavhengig av aktuelle hendelse, selv om det kan variere betydelig hvor
vanskelige de er å løse, hvor mye tid og innsats de krever, og hvem som utfører dem.
Tid og mulighet for kollegial erfaringsutveksling vil kunne skape en trygg og god kultur
for kompetanseutvikling i tjenesten. Det anbefales at ledelsen gir rom for og oppmuntrer
personellet til selvrefleksjon. Like viktig er den kollektive refleksjonen. Flere arbeidssted
har etablert ordninger for emosjonell førstehjelp og kollegastøtte (EFOK) som et tillegg til
ledelsens oppfølgingsarbeid.
Trygghet hos helsepersonell er viktig for at det kan ytes god helsehjelp.

Case

Burde det vært tatt spesielle forholdsregler fordi barnet tilhørte en innvandrerfamilie?
Kommunikasjonsproblem?
Spesiell risiko på grunn av manglende forståelse for hvordan helsevesenet fungerer?
Spesiell smitte på grunn av nylig reise?
Telefontriage Legevaktsentral?
Kriterier for varsling av legevaktlege eller ambulanse?
Triage ved ankomst legevakt?
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I en kommune har et barn på 10 måneder, i en innvandrerfamilie, hatt diare og oppkast
i 3 døgn. Barnet har moderat feber, høy respirasjonsfrekvens, kjølige ekstremiteter, og er
våkent/vekkbart, men lite interessert i omgivelsene. Mor ringer LVS på ettermiddagen,
og blir bedt om å ta med barnet til legekontoret i nærheten, der legevaktlegen
befinner seg. Det er kø på venterommet, og legesekretæren ber foreldrene om å bli på
venterommet sammen med barnet. Etter en halvtime venting får barnet respirasjons- og
sirkulasjonsstans. Ambulanse og luftambulanse blir tilkalt. Resuscitering settes i gang
umiddelbart. Men lykkes ikke.

5

Ansvarsforhold og
kompetansekrav
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Helse- og omsorgstjenestene skal være faglig
forsvarlig. Kompetansekrav og ansvarsforhold
styres av lover og forskrifter. Kapitelet omtaler
krav til kompetanse og ansvar – både på
individnivå og systemnivå.

Om ansvarsnivå
Både helsetjenesten og samfunnet endres kontinuerlig. Forventninger, krav og
kompetansebehov endres i takt med disse endringene.
n Ansvarsforhold og kompetansekrav er styrt av lover og forskrifter.
n Ansvar ligger på to nivåer: Individ (personlig) og system (kommune, helseforetak).
n Et uomtvistelig krav er at helse – og omsorgstjenestene skal være faglig forsvarlige.

Individnivå
Helsepersonell skal etter helsepersonelloven § 4 utføre sitt arbeid i samsvar med de krav
til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets
kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Inkludert i forsvarlighet ligger
kravet om å søke bistand og/ eller henvise videre. Den enkelte utøver må være sitt ansvar
bevisst og kjenne sine spesifikke oppgaver.
Systemnivå
Krav til kommune og helseforetak er regulert i eget lovverk for helsetjenesten. I tillegg
til dette er det stilt krav til organisasjon og utøver i forhold til ledelse og kvalitetssystem.
Internkontrollforskriften skal bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester,
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og
omsorgslovgivningen etterleves.1
Det kan klages på tjenester som ikke oppfattes faglig forsvarlige. Klager kan sendes
direkte til kommunen eller helseforetaket som har ansvar for helsehjelpen. Det kan også
klages direkte til Pasientombudet, Pasientskadeerstatningsordningen og fylkesmannen
(fylkeslegen).
I klagesaker mot helsepersonell er det Statens helsetilsyn som er siste klageinstans.

Kompetansekrav

Den som ringer 113 eller 116 117, skal møtes med profesjonalitet, trygg faglighet og
respekt. Dette krever god helsefaglig forståelse, innsikt i beslutningsstøtte og faglige
retningslinjer for prioritering og varsling. Operatør må ha god brukerkompetanse for de
tekniske systemene som anvendes, og kjennskap til organisering og ressurser som står til
rådighet i tjenesten.
Utviklingstrekk innen medisinskfaglig område, teknologisk utvikling, demografi,
samferdsel, logistikk, endringer i pasientrollen og mange andre faktorer påvirker
kompetansebehovet hos operatør.
Henvendelser til AMK- og LV-sentralen kan være komplekse og vanskelige å
håndtere korrekt. Det er ofte andre problemstillinger i tillegg til de medisinskfaglige.
1) Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse – og omsorgstjenesten (For-2016-10-28-1250)
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Medisinsk nødmeldetjeneste har ansvar for mottak av henvendelser, systematisk innhenting
av informasjon, beslutning om prioritet, rask varsling av og informasjon til nødvendige
ressurser og god dokumentasjon av arbeidet. Til dette kreves kompetanse som både er
formell (som helsefaglig utdanning og spesiell utdanning for rollen) og realkompetanse
(som personlig egnethet, erfaring).

Noen situasjoner er etisk utfordrende, andre hendelser kan innebære vanskelige
vurderinger knyttet til potensiell fare. Noen innringere har utfordringer som påvirker
kommunikasjonsevnen. Situasjoner kan kompliseres av språk, ulik kulturell bakgrunn og
henvendelser som kan inneholde provokasjoner, trusler eller sjikane.

Opplæring og fagutvikling
AMK og LVS operatør
Opplæring av operatørene i AMK og LVS skal være standardisert og kvalitetssikret.
Arbeid i sentralene krever spesielle egenskaper hos operatørene. Håndtering av tidskritiske
eller uavklarte situasjoner via telefon krever god fagkunnskap, evne til aktiv lytting, kunne
samarbeide og ta raske beslutninger. Operatøren må ha evne til å arbeide i team. Teamets
innsats er viktig for sluttresultatet.
Videre må operatørene både ha evne til å motta og være interessert i å kunne få
tilbakemeldinger på håndtering av henvendelser. Dette for kontinuerlig å kunne bedre egen
innsats og få selvinnsikt i utført arbeid.
Operatøren bør ha personlige egnethet som inkluderer bl a:
n faglig dyktighet og respekt for innringer, gode samarbeidsevner og evne til å arbeide
		selvstendig.
n evne til å lytte, mestre press – til å ta beslutninger, improvisere og å være fleksibel.
Operatøren har et arbeid som karakteriseres ved særlig behov for ro og oversikt i kritiske
situasjoner. Det må derfor anses som en nødvendig del av grunnutdanningen at operatører
får grunnleggende kunnskap om særlig viktige element. Dette gjelder bl.a. operativ
psykologi med særlig fokus på forhold som påvirker vår evne til ledelse og
mestring i kritiske situasjoner. Noen elementer som må berøres er:
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n
n
n
		
n
n

hukommelse (spesielt begrensninger)
persepsjon (med særlig fokus på oppmerksomhet)
emosjoner, stress og mestring (med særlig vekt på emosjonell intelligens, 		
selv-monitorering og -regulering
situasjonsbevissthet og beslutningstaking i operative situasjoner
kommunikasjon og samhandling i operative team

Kontinuerlig evaluering og tilbakemelding til personell bidrar til å øke den enkeltes
trygghet på egne arbeidsoppgaver og sikrer sentralen en felles faglig kvalitet. Etter
opplæringsdager og vakter med veileder bør det gjennomføres en utsjekk før operatør settes
i aktiv selvstendig tjeneste.
For å sikre nødvendig samarbeid og samhandling mellom AMK-sentral og LVS bør
utdanning og trening av personell være lik innenfor alle sentrale emner innen fagområdet.
Metodegrunnlag, systemer for beslutningsstøtte, IKT- og kommunikasjonssystemer må i
størst mulig grad være felles. Gjensidig hospitering mellom personell ved AMK-sentral og
LVS basert på en målrettet plan med god oppfølging og veiledning, vil bidra til forståelse av
de respektive ansvars- og arbeidsoppgaver.

Sykepleiere i akuttmottaket
Medisinsk utvikling, etablerte pasientforløp og fokus på tidlig målrettet behandling gjør at
behandling som tidligere ble gjennomført i spesialavdelinger, i dag starter i akuttmottaket.
Høy aktivitet kombinert med økende mengde multisyke eldre, samt pasienter som ikke er
tilsett av lege før innleggelse, stiller store krav til kompetanse hos sykepleiere i akuttmottak.
Kompetansebehovet knyttet til akuttmottakene må ses i forhold til de oppgaver
virksomheten skal løse. Det må, uavhengig av foretakets størrelse og aktivitet, sikres at
mottaket er bemannet med personell med tilstrekkelig medisinsk faglig kompetanse og
kunnskap om den lokale organisering og oppgavefordeling i spesialisthelsetjenesten. Alle
akuttmottak er også nødnett kontrollrom, som skal opereres av kompetent helsepersonell
i samsvar med fastsatte prosedyrer.

Ansvar
Ansvarlig leder for en tjeneste i daglig drift har også ansvaret i en beredskapssituasjon.
Ekstraordinære situasjoner kan gjøre det nødvendig med omfordeling av personell og utstyr.
Planverk og prinsipper som gjelder for den daglige tjenesten, benyttes som grunnlag for
beredskapsplaner og håndtering av ekstraordinære situasjoner.
For å kunne ta raske avgjørelser og sette i verk tiltak ved en ekstraordinær situasjon trengs
klare fullmakter forankret i et beredskapsplanverk og innarbeidede kommunikasjonslinjer.
Mottak og oppfølging av medisinske nødmeldinger innebærer for en stor del vurderinger og
prioriteringer som blir besluttet i samsvar faglig kunnskap og beslutningsstøttesystem.

Ansvarsforhold og kompetansekrav i kommunehelsetjenesten

Administrasjonssjef
Administrasjonssjef (evt. kommuneråd) er kommunens øverste administrative leder og
er ansvarlig for at kommunens tjenester blir drevet i samsvar med lover og forskrifter
(systemansvar) ref. Kommuneloven § 23 2.ledd og § 19.2 ledd.4
Hvordan de kommunale tjenestene er organisert under administrasjonssjefen, varierer fra
kommune til kommune. Administrasjonssjef delegerer systemansvaret i linjen til de ulike
lederne. All virksomhet i bl.a. legevakttjenesten skal utøves faglig forsvarlig i henhold til de
retningslinjer og hjelpeverktøy som leder har gitt for utøvelsen av oppgaven. Ofte er det
en enhetsleder for Helse – og omsorg som har det administrative ansvaret for driften av
tjenestene med en eller flere linjeledere under seg.

2) Akuttmedisinforskriften Rundskriv I-5/ 15
3) https://kurs.uni.no/
4) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107#KAPITTEL_15
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Akuttmedisinforskriften2 § 7, 8 og 11 setter krav til kompetanse for helsepersonell.
Dette gjelder både lege i vakt og annet helsepersonell som bl.a skal ha gjennomført
kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering. Nasjonalt kompetansesenter for
legevaktmedisin (Nklm) har på oppdrag fra myndighetene utviklet nettbaserte kurs3 for å
møte krav i akuttmedisinforskriften for legevaktpersonell.

Lov om Helse- og omsorgstjenestene i kommunene pålegger kommunen å ha en eller
flere medisinsk(e) rådgivende lege(r). Noen kommuner legger denne funksjonen til
kommuneoverlegen.

Kommuneoverlege
Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver for kommunen. Noen steder kan denne
også være leder for legetjenesten med systemansvar for fastlegeordningen, legevakttjenesten
inkludert legevaktssentralen, allmennmedisinske offentlige legeoppgaver knyttet til
helsestasjonen, skolehelsetjenesten og sykehjemsmedisinen (organisering og retningslinjer).
Kommuneoverlegen utøver medisinsk faglig rådgiving på alle nivåer i organisasjonen
for å sikre faglig forsvarlig tjeneste og skal påse og medvirke til at det blir tatt
helsefaglige og folkehelse hensyn i alt planarbeid i kommunen. Ansvar for oppfølging
av lovgivning knyttet til smittevern, miljørettet helsevern, folkehelse, beredskap og
kommunehelsetjeneste, samt oppgaver knyttet til samhandling med spesialisthelsetjenesten,
er også ofte lagt til kommuneoverlegen.

Legevaktsjef
Den leder som har administrativt og systemansvar for legevakten, dens personell og
oppgaver og funksjoner. Det enkelte legevaktdistrikt stiller krav til erfaring og kompetanse
og definerer stillingens innhold.
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Fastlege
Alle i kommunen har rett til en navngitt fastlege. Fastlegen er pasientens viktigste
og oftest første kontakt inn mot helsetjenestene og har en viktig rolle i å koordinere
pasientens behov for medisinske tjenester. På dagtid har fastlegen ansvaret for nødvendige
allmennlegetjenester til personer på sin liste. Dette omfatter også øyeblikkelig hjelp.
Fastlegen samarbeider dessuten med de øvrige tjenestene innen helse- og omsorg
i kommunen. Dette kan være med de hjemmebaserte tjenestene, sykehjemmene,
ved innleggelse og utskriving av pasienter, helsestasjonene, den kommunale rus- og
psykiatriomsorgen, sosialtjenesten og barnevernet m.fl. Til de fleste fastlegers avtale med
kommunen er det også knyttet en plikt til å delta i legevakt.
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Legevaktslegen (lege i vakt)
Akuttmedisinforskriften § 6 pålegger kommunen hele døgnet å ha minst en vakthavende
lege tilgjengelig for å vurdere, diagnostisere, behandle selv eller legge inn personer
med behov for øyeblikkelig hjelp. Det kan være samarbeid med flere kommuner om
legevaktlegeordningen. Tidlig involvering av fastlege eller LV-lege er viktig for vurdering
av pasienten og for at pasienten skal bli undersøkt og behandlet på riktig nivå. Det
er ønskelig at AMK-sentral, LV-sentral og legen er i samme talegruppe for å kunne gi
nødvendige opplysninger, slik at legen kan vurdere egen utrykking og prioritere ved
samtidighetskonflikter. Dette innebærer felles forståelse for og kunnskap om den lokale
akuttberedskapen. For rask håndtering av akuttsituasjonene og ansvarliggjøring av
legevaktslegene er dette helt sentralt.
LV-lege kan være og er noen steder i landet første helsepersonell på et hendelsessted. De
første oppgavene er å få oversikt og foreta initial vurdering og behandling av pasienter. På et
hendelsessted vil legevaktslegen kunne ivareta funksjonen medisinsk leder helse (MLH).

LV-legens oppgaver
n kommunisere med LVS- og AMK i nødnett
n vurdere, gi råd og veilede
n plikt til å vurdere å rykke ut til hendelsessted
n delta i tildelt talegruppe i nødnett
n diagnostisere akutte medisinske tilstander
n behandle akutte medisinske tilstander
n henvise til spesialisthelsetjeneste ved behov
n dokumentere i journalsystemet

LVS-operatør
Helsepersonell ved LV-sentral (LVS) har en viktig rolle ved beslutninger om
pasientprioritering og medisinsk rådgivning. LV-operatør er betegnelse på helsepersonell
som håndterer henvendelser til LV-sentralen. Helsepersonell som fyller slik funksjon, skal ha
bachelorutdanning og to år relevant arbeidserfaring som helsepersonell.
LVS operatøren skal kartlegge pasientens situasjon. Det betyr å innhente relevant og viktig
informasjon for å kunne vurdere og prioritere hastegrad. De skal også iverksette tiltak
som for eksempel henvise til legekonsultasjon, sykebesøk ved lege eller gi medisinske råd
på telefonen. Ved de fleste legevaktsentraler i landet benyttes Norsk indeks for medisinsk
nødhjelp / Telefonråd som beslutningsstøtte. (Se kap. 9. Systemer som skal sikre god
praksis.)

LV-operatør skal være støtte for AMK-operatør og utrykkende enheter ved å komme med
supplerende informasjon om pasientene og eventuelle lokale geografiske forhold og bistå
ved ambulanseoppdrag.
LV-operatør må ha forståelse for organisatorisk oppbygging av nødmeldetjenesten og
legevaktsentralen sin plass i dette. Det nasjonale legevaktnummeret 116 117 krever
kompetanse om og hvorfor samtaler skal settes over mellom legevaktsentraler og
viderekoples til AMK ved akutte hendelser.
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LV- operatøren må identifisere og møte behov for helsehjelp fra pasienter, eventuelt
pårørende og andre omsorgspersoner ved
n strukturert innhenting av informasjon (Norsk indeks for medisinsk nødhjelp
		 og Telefonråd)
n fastsettelse av riktig respons
n varsle lokal legevaktslege evt. fastlege (nærmeste lege) ved akutte hendelser
n gi tilpassede råd og veiledning
n videreformidle og sette innringer i konferanse med AMK i akuttsituasjoner
n motta og formidle henvendelser til lege og annet helsepersonell i vakt (jordmor,
		hjemmesykepleie)
n varsling og oppfølging av aktuelle deler av helsevesenet og andre ressurser
n varsle lokalt iht beredskapsplan når situasjonen tilsier det
I tillegg kan det være andre oppgaver i henhold til lokale prosedyrer.

Sykehjemslege
Sykehjemslegen samarbeider med sykepleiere, omsorgsarbeidere, fysioterapeuter og
ergoterapeuter om og har medisinsk ansvar for sykehjemspasientene. Stillingsstørrelsen på
legestillingene varier, og det samme gjør oppgavene. Sykehjemslegen kan ha både medisinsk
faglige oppgaver, systemoppgaver og oppgaver relatert til samhandling både internt i
kommunen og med eksterne samarbeidsparter. Noen steder har kommunen også organisert
sine ØHD-senger i sykehjem. Stadig sykere og mer behandlingskrevende pasienter blir
overført til kommunehelse-tjenesten. Utfordringene og kompetansekravene til legene øker.

Ansvarsforhold og kompetansekrav i Spesialisthelsetjenesten
Administrerende direktør
Adm. direktør er Helseforetakets øverste administrative leder og er ansvarlig for at foretakets
tjenester blir drevet i samsvar med lover og forskrifter (systemansvar).
Adm. direktør delegerer systemansvaret i linjen til de ulike lederne. All virksomhet i
bl.a. de prehospitale tjenester skal utøves faglig forsvarlig i henhold til de retningslinjer
og hjelpeverktøy som leder har gitt for utøvelsen av oppgaven. Faglig forsvarlig tjeneste
innebærer både tilstrekkelig medisinsk faglig forståelse og kunnskap, operativ forståelse for
prehospitale system, kunnskap om organisasjon, beredskapsplaner og fortløpende faglig
oppdatering.

AMK leder
Leder ved AMK har ansvaret for sentralens operative og beredskapsmessige oppgaver,
kommunikasjonstekniske løsninger og medisinsk faglige forhold, samt personell.
Dersom leder av AMK-sentralen ikke er lege, vil dette fordre en egen medisinskfaglig
rådgiver.
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Leder ved AMK-sentralen skal sikre seg nødvendig tilgang på rådgivere innen fagfelt som
denne ikke har tilstrekkelig kompetanse i. Rådgivernes rolle vil være å gi AMK-lederen et
tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i faglige spørsmål.
Det er leder sitt ansvar å sikre at AMK-operatør har tilstrekkelig kunnskap og evne til
å utføre rollen sin faglig forsvarlig. AMK leder må sikre at AMK-operatør har tilgang
til rådgivning hele døgnet fra AMK lege, eller annet helsepersonell det er faglig riktig å
konsultere.
Det skal være tydelig om lege i konkrete situasjoner er rådgiver for behandling prehospitalt
eller går inn i rollen som behandler. Dette er av betydning for pasientansvaret. Primært er
det legevaktslege eller fastlege som vil være behandlende lege for pasienter prehospitalt.

AMK-operatør
AMK-operatør er fellesbetegnelse på medisinsk operatør (MO) og ressurs-koordinator
(RK). AMK operatør er enten sykepleier eller ambulansearbeider.

AMK- operatørens hovedfunksjon er å identifisere og møte behov for helsehjelp ved
strukturert innhenting av informasjon
fastsettelse av riktig respons
varsling av aktuelle deler av helsevesenet og andre ressurser
gi tilpassede råd og veiledning
følge opp akutt hendelser til situasjonen hjelp er kommet fram
og situasjonen er avklart, inkludert destinasjon
n koordinere og følge opp ambulanseoppdrag
n
n
n
n
n

Operatørene i AMK gir medisinske råd, veiledning og foretar avgjørelser innenfor sitt
myndighets- og ansvarsområde på medisinsk grunnlag basert på godkjente prosedyrer og
egen kompetanse. AMK-operatøren har selvstendig ansvar som helsepersonell og skal gi
faglig forsvarlig helsehjelp ut fra behov.
AMK-operatør beslutter prioritering, ressursvalg, råd og instruksjoner og annen oppfølging
inntil legevakt, ambulansepersonell eller annet helsepersonell overtar helsefaglig ansvar.
AMK-operatør kan støtte inntil situasjonen er avklart, inkludert avklaring av destinasjon.
Ved medisinsk behov kan AMK-legen konsulteres og støtte AMK-operatør etter behov. I
enkelte hendelser vil legevaktlege eller annet helsepersonell i helseforetaket være nærmere til
å bistå AMK operatør eller helseressurser ute.
For operatørene, medisinsk operatør og ressurskoordinator er felles forståelse for og
kunnskap om den lokale akuttberedskapen en forutsetning for god samhandling.

Optimal håndtering av medisinske nødmeldinger avhenger av kvalitetssikret informasjonsinnhenting, god videreformidling ved varsling og god veiledning av innringer. Hvordan
operatøren løser de kommunikative oppgavene er derfor en viktig faktor for en
velfungerende nødmeldetjeneste.

Ressurskoordinator (ambulansekoordinator)
Ressurskoordinator koordinerer og følger opp ambulansetjenesten for å sikre effektiv
beredskap og ressursutnytting. Ambulansetjenesten brukes på tvers av kommuner og
helseforetak. Ambulansesjefen er ansvarlig for tjenesten, og at operativ disponering av
ressurser skjer i samsvar med retningslinjer for koordinering av tjenesten.
Koordinering av ambulansetjenesten skal sikre at:
n akutt syke og skadde får hjelp tilpasset situasjon
n lokal akuttberedskap er mest mulig intakt
n ressursene blir rasjonelt utnyttet
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Medisinsk operatør
113 henvendelser besvares primært av medisinsk operatør. Utfallet av henvendelsen er
avhengig av kvaliteten på informasjonsinnhentingen. Operatøren må være aktivt lyttende.
Prosessen i forløpet av telefonsamtalen krever struktur og systematikk kombinert med
fagkunnskap, oversikt, ro, kommunikasjonsevne, empati og teknisk kunnskap.

Ressurskoordinatorene sikrer ressursoversikt og effektiv bruk av ambulansetjenesten,
samhandling mellom LV- og AMK-sentralene og mellom lokal- og koordinerende AMK.

Vaktleder AMK/operativ leder/ operasjonsleder
AMK-sentralene bør til enhver tid ha definert en vaktleder AMK. Vaktleder har det
operative ansvaret for aktiviteten i AMK og har ansvar for å lede AMK-sentralens operative
innsats, koordinering av ressurser, sikre nødvendig bemanning m.m. Vaktleder AMK bruker
vakthavende AMK-lege som medisinsk rådgiver.
AMK vaktleder skal bidra med å etablere konferansekoplinger mellom personell ute og
kliniker i sykehus og bør om mulig være i medlytt. Det er vesentlig at slike konferanser er
strukturerte.
Det kan forekomme situasjoner der det er uenighet om hvordan videre pasientforløp skal
være.
Der det er definerte fast-track, forutsettes det at primærlegens nærmere vurdering ikke er
nødvendig, og at tid kan spares ved direkte transport til riktig sykehus. Det må sikres at
legevaktlege er kjent med etablerte ordninger for fast-track.
I situasjoner der legevaktslege er på stedet, vil legen vanligvis være den som har den beste
medisinsk faglige forutsetning for å vurdere hvilket nivå i helsetjenesten pasienten har
behov for hjelp fra. Der det er uenighet mellom legevaktlege og ambulansepersonell, vil
legevaktlege ha siste ord. Ambulansepersonell kan kommunisere uenighet eller bekymring
til legevaktlege, og deretter eventuelt til relevant lege i sykehus gjennom AMK.

AMK-LA operatør
AMK-LA operatør skal ha spesiell opplæring og kompetanse til å ivareta
koordinering og flight following av luftambulansetjenesten. Dette gjelder bl.a.
kjennskap til rekvireringsregler, operative begrensninger og andre operative forhold,
kommunikasjonsrutiner m.m.
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Medisinsk rådgiver AMK
Medisinsk rådgiver bør ha relevant spesialistutdanning, prehospital erfaring og spesiell
opplæring i forhold til akuttmedisinsk systemutforming og funksjon.
Rollen kan ivaretas av en eller flere leger innen helseforetaket og skal medvirke til at struktur
og faglige retningslinjer er forankret i oppdatert medisinsk kunnskap og i kontinuerlig
erfaringslæring. Etter som pasientforløp går på tvers av foretaksgrenser, må oppgavene være
koordinert både innen og på tvers av foretaksgrenser.
Medisinsk rådgiver har ansvar for å legge til rette for at pasientene får et helhetlig og faglig
forsvarlig behandlingstilbud i den delen av behandlingskjeden AMK har ansvar for.
Vedkommende bør delta i arbeidet med
n utvikling av kompetanse og system for opplæring av operatører
n prosedyrer, retningslinjer og instrukser for AMK
n medisinsk styringssystem: system for kvalitetsindikatorer, kvalitetskontroll og 		
		virksomhetsregistrering
n oppfølging av uønskede hendelser, medisinske feil og klagesaker
n risikoanalyser og beredskapsplanlegging
n samhandling med primærhelsetjenesten

Medisinskfaglig rådgiver kan eventuelt ivareta AMK-legefunksjoner deler av døgnet.

Vakthavende AMK-lege
Krav til vakthavende AMK-lege er nedfelt i Akuttmedisinforskriften § 15 m: «AMK-sentral
skal ha tilgjengelig lege med akuttmedisinsk kompetanse døgnkontinuerlig».
Vakthavende AMK-lege er en funksjon som ivaretar oppgaver for AMK kan også være en
støttefunksjon for ambulansetjeneste. Oppgavene innebærer en veilederrolle. AMK-lege er
ingen lederfunksjon. Rollen krever imidlertid god kjennskap til prehospitale systemer og
beredskapsplaner i regionen.
For å sikre at vakthavende AMK-lege har nødvendige kvalifikasjoner, bør legen gjennomgå
utsjekkprogram. Der er ønskelig med bred prehospital erfaring og kjennskap til AMK sitt
geografiske ansvarsområde regionalt.
Legen skal være tilgjengelig på nødnett og ved behov kunne møte raskt i sentralen.
Når AMK-operatør henvender seg til AMK-lege eller andre leger, skal legen forsikre seg
om det gjelder behov for råd, eller om AMK eller annen ressurs ber legen ta en konkret
medisinsk beslutning (medisinsk behandlingsansvar). AMK-operatør konfererer ved behov
med andre spesialiteter (for eksempel traumeleder vedrørende traume og medisinsk lege ved
hjerneslag).
Det må foreligge skriftlige rutiner som klart beskriver kriterier for tilkalling og involvering
av AMK-lege:
Kriterier for varsling av AMK-lege kan være:

Aktuelle oppgaver for vakthavende AMK-lege kan være
n bistå vaktleder AMK eller annen AMK-operatør ved henvendelser og oppdrag som
		 krever medisinskfaglige vurderinger, råd eller beslutninger ut over det AMK-operatør
		 har kompetanse til
n gi ambulansepersonell råd eller beslutte om diagnostikk, overvåking og behandling i
		ambulansetjenesten
n vurdere strømmede data fra ambulansetjenesten
n delta i beredskapsledelsen i samsvar med beredskapsplan
n dokumentere egne råd, vurderinger, medisinske beslutninger og andre tiltak, i
		 AMK-sentralens system for hendelseshåndtering evt. som kopi av dokumentasjon
		i pasientjournal
Vakthavende lege ved ambulansehelikopteret (LA-legen) fungerer flere steder som AMKlege når denne legen er tilgjengelig. Det skal være definert hvem som overtar funksjonen når
LA-lege ikke kan fylle rollen.
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n når det foreligger medisinske problemstillinger som AMK-operatør ikke anser seg
kompetent til å håndtere. Lav terskel for å kontakte AMK-lege
n komplekse medisinske problemstillinger og hendelser
n annet behov for medisinsk rådgivning eller medisinsk beslutning evt. i samarbeid
med innleggende lege
n når det foreligger situasjon der heving av beredskapsnivå innen helseforetaket 		
vurderes eller er besluttet innen helseforetaket

Ambulansetjenesten
Akuttmedisinforskriften §3, pkt. omtaler ambulansetjeneste som bil-, båt- og
luftambulansetjeneste (ambulansehelikoptre og ambulansefly) som inngår i de regionale
helseforetakenes akuttmedisinske beredskap utenfor sykehus, og der det under transporten
er behov for akuttmedisinsk behandling eller overvåking.

Ambulansesjef/leder av ambulansetjenesten
De ulike helseforetakene organiserer ambulansetjenesten forskjellig, men den er som oftest
ledet av en ambulansesjef. Denne har et samlet ansvar for tjenesten, og har oftest fordelt
oppgavene nedover i linjene til seksjonsledere, områdeledere, stasjonsleder.
Noen foretak har etablert egne klinikkområder for prehospitale tjenester bestående av bl.a.
AMK, bil-og båtambulansetjenesten og luftambulanse. De fleste ambulansetjenestene har
fagutviklings-enheter med bl.a. medisinsk rådgiver og ulike typer faginstruktører.
Vakthavende operativ leder/vakthavende ambulansesjef
Enkelte helseforetak har etablert vaktfunksjon som på vegne av ambulansesjefen har det
overordnede operative lederansvaret for ambulansetjenesten. Operativ leder er tilgjengelig
på nødnett for administrative og faglige avklaringer. Denne bør kunne rykke ut til
hendelsessted eller bistå i AMK-sentralen ved behov. Operativ leder skal fortrinnsvis støtte
etablert innsatsledelse, men kan ta rollen som Innsatsleder Helse dersom det er mest
hensiktsmessig.
Operativ leder kan ha følgende oppgaver:
n
n
n
n
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større hendelser med behov for ekstraordinære ressurser
skade og trusler overfor eget personell
hendelser med behov for debrief
bortfall av infrastruktur av ulike årsaker
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Ambulansepersonell
Akuttmedisinforskriften § 11 omtaler bemanning og helsefaglig kompetanse i
ambulansetjenesten. Alt ambulansepersonell skal være autorisert helsepersonell, og
minimum en pr ambulanse skal ha autorisasjon som ambulansefagarbeider. Begge
skal ha nødvendig ambulansefaglig kompetanse og førerkort for aktuell biltype og
utrykningskompetansebevis.
Ambulansebåter skal i tillegg til båtfører være bemannet med minst én person med
autorisasjon som ambulansearbeider.
Ambulansepersonell har selvstendig medisinsk ansvar for sin pasientbehandling og skal
alltid gi forsvarlig helsehjelp. Det betyr at ambulansepersonellet skal handle innenfor egen
faglig kompetanse.
(Helsepersonelloven §4. Forsvarlighet5):
«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet
og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets
karakter og situasjonen for øvrig».

5) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonelloven

n nødvendige undersøkelser skal gjøres, nødvendige tiltak treffes, og pasienten skal
transporteres til riktig behandlingsnivå. Oppdrag skal dokumenteres i relevant system
(pasientjournal, annen virksomhetsregistrering)
n ambulansepersonellet plikter å søke råd, be om hjelp eller henvise pasienten videre
dersom problemet de står overfor ligger utenfor egen faglig kompetanse
Forsvarlig yrkesutøvelse betyr også at ambulanseteamet iverksetter alle oppdrag som haster
umiddelbart etter alarmering. Tiltak på åsted skal ikke medføre forsinkelse av livreddende
sykehusbehandling. Behandlingstid før transport tilpasses behovet for undersøkelse,
stabilisering og nødvendig behandling.
Medikamenthåndtering skal utøves i samsvar med:
n helseforetakets retningslinjer for virksomheten og kompetansen til den enkelte 		
ambulansearbeider
n forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter 		
helsehjelp
Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
§ 7 6 gir krav til istandgjøring og utdeling av legemiddel. Helsepersonell skal sørge for
at riktig legemiddel gis til riktig pasient, i riktig dose, til riktig tid og på riktig måte.
Istandgjøring og utdeling av legemidler skal som hovedregel skje på grunnlag av ordinering
gjort til enkeltpasient. Unntatt fra dette er utdeling av legemidler som skjer på grunnlag av
ordinering gjennom virksomhetens prosedyre og gjelder kun situasjoner der slik ordinering
er nødvendig for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Prosedyren skal være fastsatt av
virksomhetsleder og utarbeidet i samråd med helsepersonell med rekvireringsrett til pasient.
Når lege (legevaktslegen) er varslet, har vedkommende medisinsk ansvar for pasienten.
Ansvaret kan overføres til annen lege (f.eks. bakvaktslege i legevakt, sykehus- eller
luftambulanselege). Dersom legevaktslegen ikke rykker ut, skal ambulansepersonellet
konsultere denne om medisinske tiltak og forløp hvis man er usikker. For omforente “fast
track” tilstander følges disse.

I situasjoner der pasientbehandling blir avsluttet på stedet, skal legevaktslege eller
rekvirerende lege konsulteres.

Luftambulansetjenesten
Luftambulansetjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten. Ambulanse- og rednings
helikoptre er bemannet med lege og redningsmann. Ambulansefly er bemannet med
spesialsykepleier og eventuelt lege. Ambulanse- og redningshelikoptre skal være bemannet
med lege og redningsmann med nødvendig kompetanse. Det er etablert nasjonale
standarder for flysykepleiere, redningsmenn og leger i luftambulansetjenesten. Tilsvarende
er etablert for SAR-helikopter (oljeinstallasjoner) og redningshelikoptertjenesten.
Standardene blir revidert ved behov.
6) Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
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I situasjoner hvor ambulansepersonellet mener at behandlingen ikke ivaretas på en forsvarlig
måte av behandlende lege, plikter de å si fra til legen om dette. Ved fortsatt uenighet
kontaktes AMK for konferansesamtale med sykehuslege.
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Hensikten med standardene er å bidra til at luftambulansetjenesten framstår med god og
likest mulig kvalitet over hele landet. Helseforetak som har medisinsk ansvar ved baser med
spesielt krevende oppgaver som standardene ikke tar hensyn til, forutsettes å definere høyere
og mer spesifikke krav i samsvar med lovkravet om faglig forsvarlighet.

Generelt om standardene
Standardene omtaler personlig egnethet, medisinskfaglige, flyoperative og redningsfaglige
krav, samt helsekrav og fysiske krav.7

Leger og sykepleiere8
Et grunnleggende krav er kompetanse og erfaring innen anestesi- og intensivmedisin.
For å vedlikeholde og utvikle sin kompetanse, skal legene og sykepleierne ha regelmessig
tjeneste ved anestesi- og intensivavdeling i tillegg til klinisk samarbeid med andre relevante
spesialavdelinger.
Ved rekvirering av luftambulanse har LA-lege medisinsk beslutningsmyndighet for bruk.
Fartøysjef har operativ beslutningsmyndighet. AMK-lege avgjør prioritering av oppdrag ved
samtidighets-konflikt.

Redningsmenn9
Grunnleggende krav for medisinsk kompetanse er fagbrev og autorisasjon som
ambulansearbeider eller sykepleier med kurs i avansert pasientbehandling utenfor sykehus
(tilsv. PHTLS). For redningsmenn i luftambulansetjenesten er det krav til minimum 2 års
erfaring fra prehospital tjeneste. Det er noe reduserte krav til redningsmenn i SAR offshore
virksomhet.
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n
		
		
		
n
n
		
		
n
		
n

luftambulansetjenesten skal benyttes til utrykning til pasienter som befinner
seg utenfor sykehus (primæroppdrag) og til overføring av pasienter fra et
sykehus til et annet i den hensikt å gi pasienten et mer spesialisert
behandlingstilbud og heve omsorgsnivået (sekundæroppdrag)
luftambulanse kan også benyttes til enkle søk- og redningsoppdrag			
bringe medisinsk utstyr og/eller kompetent personell raskt fram til alvorlig 		
syke eller skadde pasienter, hensyntatt de til enhver tid gjeldende 			
rekvireringsregler (HEMS- helicopter emergency medical service)
bidra til at kvalifisert prehospital akuttmedisinsk diagnostikk, behandling og 		
overvåking kan ytes av kvalifisert personell
til enhver tid utføres iht. gjeldende rekvireringsretningslinjer

7) http://www.luftambulanse.no/nye-helsekrav-luftambulanseleger-og-flysykepleiere-april-2013
http://www.luftambulanse.no/system/files/internett-vedlegg/nasjonal_standard_for_redningsmenn_revidert_18._juli_2010.pdf
8) http://www.luftambulanse.no/printpdf/543
9) http://www.luftambulanse.no/printpdf/543
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6

Oppgaver og ansvar for innsats
personell ved større hendelser
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Ved større hendelser har politiet ansvar for den samlede
innsatsen. Hver enkelt fagetat har selv ansvar for å lede
sitt fagfelt og sitt innsatspersonell. Dette kapitelet gir en
innføring i oppgaver og ansvarsforhold for de ulike etater.

Samvirke på hendelsessted, ansvarsforhold
Det er politiets ansvar å iverksette, lede og organisere redningsinnsats der menneskers liv
og helse er truet. Politet har det koordinerende ansvaret for samlet tverretatlig innsats på
skadestedet. Hver enkelt fagetat har ansvaret for ledelse av sitt fagfelt og innsatspersonell.1
Politiets innsats på hendelsessted ledes av Innsatsleder (IL).
Brannvesenet er ansvarlig for brannslokning og redning av personer, herunder frigjøring
av fastsittende pasienter ved f.eks. trafikkulykker og opphenting av personer i vannet.
Brannvesenets innsats ledes av utrykningsleder eller overordnet befalsvakt som går inn
rollen som Innsatsleder Brann.
Innsatsleder brann (ILB) har både det faglige og operative ansvaret på sitt fagområde.
Vedkommende har omfattende fullmakter og skal blant annet lede innsatsen på skadestedet
inntil politiet ankommer og overtar denne oppgaven.
Samlet helseinnsats på skadestedet ledes av Innsatsleder helse (ILH) som skal ha fokus
på organisatorisk ledelse og logistikk. Medisinsk leder helse (MLH) tar beslutninger i
medisinske spørsmål knyttet til undersøkelse og behandling. Om nødvendig skal MLH
også være medisinsk rådgiver for Innsatsleder Helse. Innsatsleder Helse og Medisinsk Leder
Helse skal arbeide sammen som et team.
Ny organisering skal søkes innført i løpet av 2017. Det vil innenfor overordnede prinsipp
være rom for tilpasninger lokalt og regionalt.
POLITI 112

HELSE 113

Innsatsleder brann

Innsatsleder politi

Innsatsleder helse

Delleder og
innsatslpersonell

Delleder og
innsatslpersonell

Delleder og
innsatslpersonell

Redde liv og begrense skade skal være styrende for helsetjenesteinnsatsen ved ulykker og
andre akutte situasjoner.

Sikkerhet og oversikt
Så lenge det er pasienter i innsatsområdet, må alle etater ha fokus på:
n sikkerhet – sikring av skadested og tilgang til pasienter
n oversikt antall pasienter og skadeomfang – livreddene tiltak og behandling, obs. fare
		for hypotermi
n evakuering med fokus på transport av skadde i riktig rekkefølge til riktig behandlingsnivå
1) Politiets beredskapssystem del ll. Politidirektoratet 2008
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BRANN 110

Spesifikke etatsoppgaver
HELSE
Informer
Utstyrsbehov
Oppgavetildeling
Møteplass

BRANN
Situasjonsorientering
Prioritering
Kontakt med Innsatsleder
Brann

POLITI
Situasjonsorientering
Prioritering
Behov
Kontakt med Innsatssleder

Helsetjenestens innsatsledelse
Strategisk ledelse
Strategisk ledelse ligger vanligvis til helseforetakenes, evt. sykehusenes beredskapsledelse.
Beredskapsledelsen vil i noen sammenhenger være både strategisk og operativ, dvs. at
sykehuset har en felles beredskapsledelse.
Operativ ledelse
Operative ledelse av aksjonen styres gjennom AMK-sentralen og dennes operative ledelse.
Innsatsen koordineres gjennom beredskapsledelsen for sykehusenes og helsevesenets
øvrige beredskap. Ved behov skal koordinerende AMK understøtte lokal AMK og
beredskapsledelse.
Taktisk ledelse
Dette skjer på hendelsesstedet og ansvaret ligger til Innsatsleder Helse. Her skaffes oversikt
og gjøres vurderinger av ressursbehov og planlegging av innsatsen. Arbeidet gjøres i nært
samarbeid med Medisinsk leder Helse og de øvrige innsatsledere.
Det er vesentlig at helsetjenestens ledere til enhver tid er synlige og tilgjengelige for sine
mannskaper.
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Oppgaver som må ivaretas av første helsepersonell (lege og ambulanse)
på hendelsessted
Helsevesenet er ansvarlig for pasienthåndtering og transport til egnet behandlingsted.
Organisering av helsevesenets innsatsledelse i redningsaksjoner i samvirke med de andre
nødetatene og eventuelt andre aktører ble endret i desember 2016.2
Uavhengig av hendelsens omfang og tilgang på ressurser skal første helseressurs som
kommer frem til et skadested, både iverksette akutte medisinske behandlingstiltak og ivareta
initial innsatsledelse for helse.
Fartøysjefen på første ambulanse vil normalt være ansvarlig for å ivareta helsetjenestens
innsatsledelse, mens annet ambulansepersonell primært yter medisinsk behandling.
Dersom lege i vakt ankommer først, vil legen ta et samlet ansvar for helseinnsatsen inntil
annen ressurs ankommer og eventuelt overtar.

2) Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested.

Kilde: Helsedirektoratets veileder for innsats på skadested. Skisse: Terje Olav Øen

Nærmere om lederfunksjonene
Innsatsleder (IL)3

Innsatsledelse mellom etatene bruker felles talegruppe, oftest BAPS-talegruppe for
samordning. Da er også nødetatenes fagsentraler med i kommunikasjonen.
Mottak av oppdrag:
Innsatsleder innhenter situasjonsrapport, herunder:
n trafikkregulerende tiltak og utrykningsvei og fremmøtested
n skaffe oversikt over mannskaps-, materiell-, og transportbehov
n angi oppmøtested til tildelte mannskaper
n nestkommanderende/Fagleder politi (ved større ulykker) som deler ut tiltakskort og
		merkevester
Tiltak på innsatsområde
n få situasjonsrapport og bekjentgjøre at politiet er kommet til stedet og overtar ledelsen
n opprette innsatsleders kommandoplass (ILKO) og etablere kontakt med Innsatsleder
		 Brann og Innsatsleder Helse
3) Politiets beredskapssystem del ll, Politidirektoratet 2008
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Med innsatsledelse menes koordinering og faglig ledelse av den totale innsatsstyrken
på et skadested. Politiet har ansvaret for koordineringen og ledelsen av innsatsen i
innsatsområdet. Politiets innsatsleder koordinerer og leder operasjonen på taktisk nivå.

n foreta rekognosering og situasjonsvurdering
n iverksette organisering av innsatsområdet (samleplasser, osv.)
n planlegge og gi nødvendige ordrer (delegere oppgaver)
Oppdrag ferdig
n sikre skadested og vurdere vakthold og evt opprydding i innsatsområdet
n samle inn utlevert materiell
n vurdere samlet eller etasvis «debrief»

Fagleder Politi (FP)4
Utpekes av innsatsleder ved behov. Fagleder politi skal ivareta alle funksjoner som har med
orden, trafikkregulering og registrering å gjøre.
Ansvarlig for:
n regulering av trafikken til og fra skadestedet
n EP (evakueringspunkt) for registrering av alle evakuerte personer
n venteplass hjelpestyrker
n venteplass ambulanser og HELP (helikopterlandingsplass)
n samleplass evakuerte
n samleplass døde med vakthold
n søk etter savnede rundt innsatsområdet

Innsatsleder Brann (ILB)5
Innsatsleder Brann (også kalt Fagleder Brann inntil videre) forhånds utpekes av egen
fagetat. Innsatsleder Brann leder brannbekjempelsen. Innsatsleder Brann har innsatsledelse
og ordensmyndighet inntil politiet er kommet til stedet, jf. brannloven § 12.
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Ansvarlig for å:
n slukke brann
n sikre ildsfarlige væsker og gasser
n redde personer fra brann- og gassfarlige områder
n bistå i redningsabeidet, samt være rådgiver for innsatsleder
Innsats
Leder

AMK
ILH

Trume
mottak
MLH

Leder
Samle
plass
Leder
Evakuering

4 -5) Politiets beredskapssystem del ll, Politidirektoratet 2008

ILB

Innsatsleder Helse (ILH)
Funksjonen dekkes normalt av først ankommet fartøysjef på ambulanse eller lege.
Innsatsleder helse skal primært ha fokus på organisatorisk ledelse og logistikk. Noen
ambulansetjenester vil bruke funksjonen Leder Ambulanse i første fase inntil utdannet
Innsatsleder Helse ankommer skadested.
Oppgaver:
Få oversikt over skadested og innsatsområdet
n ta på merkevest Innsatsleder Helse
n identifiser deg som INNSATSLEDER HELSE
n dersom neste innsats ressurs ikke er ankommet, (helse, brann politi), utfør 		
		 livreddende og/eller skadebegrensende tiltak
n foreløpig tilbakemelding til AMK, nødsentralene og utrykningspersonellet i felles
		 definert talegruppe (vanligvis BAPS talegruppe)
n ha fast plass ved innsatsleders kommandoplass (ILKO)
n kontaktpunkt for helsepersonellressurser og annen innsatsledelse
n oppprette MLH funksjon primært dekket med lege, evt. annet fagkompetent 		
		helsepersonell
n ivareta helsepersonellets sikkerhet
n ta imot og informere innsatsressurser og vurdere behov for spesielle ressurser
n vurder oppmarsj og utmarsj av ambulanser
n få oversikt over skadeomfang – antall skadde – våkne ikke våkne
n organiser helseinnsatsen på skadested og evt. samleplass
n kommuniser med AMK-sentral som koordinerer hendelsen
Planlegge og organisere evakueringslinjer til sykehus og legevakt med ambulanse og
luftambulanser, evt. med hjelp av personell fra andre etater. Pasienter med mindre
hjelpebehov evakueres gjennom egne evakueringslinjer. Evt. peke ut leder for evakuering,
styre prioritert evakuering fra skadested eller samleplass og ivareta nødvendig loggføring og
dokumentasjon.

Medisinsk leder helse (MLH)
Rollen som MLH bekles av lege og er en lederrolle som skal kunne fungere over tid. Ved
hendelser hvor lege ikke er til stede, er det ILH (med støtte av eventuelle andre ledere som
blir utnevnt) som ivaretar de oppgaver som tilligger MLH.
n
n
n
		
		
		
n
n
n
n

ha fast plass sentralt på skadested eller evt. samleplass
sørge for at alle pasienter får nødvendig klinisk vurdering og behandling
sikring av luftveier og stans av ytre blødninger er det eneste som kan utføres på dette
tidspunkt. Etter rekognoseringen oppsummeres funnene. Livbergende 		
førstehjelpstiltak må iverksettes med ressurser fra nødetatene på stedet, evt. av andre
som kan hjelpe til.
fordele og følge opp personell ved undersøkelse, triagering og behandling av pasienter
medvirke til hurtig transport til adekvat faglig behandlingsnivå
sørge for at mottakende behandlingsledd mottar tilstrekkelig informasjon om pasient
desto flere pasienter mer fokus på ledelse og ikke direkte pasientbehandling
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Sørge for helsehjelp til fastklemte og andre pasienter med vanskelig evakueringssituasjon.
Vurdere behovet for etablering av samleplass og Leder samleplass.
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Fordeling av pasienter ved større hendelser skjer i samråd med sykehusenes traumeledere.
MLH skal beslutte hastegrad og behandlingsnivå, og transport koordineres ut fra dette.
Prinsippet er at pasienter med mistenkt eller påvist alvorlig skade raskest mulig skal
transporteres til det sykehus som kan ferdigbehandle dem.
Ved lang transporttid til traumesenter skal alvorlig skadde pasienter transporteres til
nærmeste akuttsykehus med traumefunksjon.

Funksjoner knyttet til innsatsledelse
Begrep /Funksjon
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Forkortelse

Definisjon
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Innsatsleder
IL
			
			

Person, vanligvis politimann, som er ansvarlig
for å lede og koordinere redningsaksjon på
hendelsessted.

Innsatsleder brann
ILB
(Fagleder Brann)		
			

Brannvesenets øverste befal med ansvar for
redning, evakuering og slokketjeneste (funksjon
som erstatter Fagleder Brann er under innføring).

Fagleder Politi
FO
			
		
Innsatsleder Helse
ILH
			
			
			

Polititjenestemann/kvinne med ansvar for orden,
registrering og regulering.

			
			

Innsatsleder Helse initialt helsetjenestens operative
innsats på ved samvirke med andre nødetater.

Medisinsk leder
MLH
helse		
			

Person som har ansvar for den medisinske
virksomheten i evakueringskjeden fra
hendelsessted via samleplass til sykehus.

Leder ambulanse
L-AMB
			

Ambulansearbeider på første bil fremme - eller
den han utpeker- skal være Leder ambulanse.

			
			
			

Leder initialt helsetjenestens operative innsats på
skadestedet ved to eller flere ambulanser i aksjon,
eller ved samvirke med andre nødetater.

			
			
			

Leder denne innsatsen på vegne av ambulanse-		
sjefen inntil ledelse med Innsatsleder Helse (ILH)
er etablert.

Leder samleplass
L-SAPL
			

Leder og koordinerer innsatsen på samleplass og
behandlingsnivå.

Ledelse av samlet helsetjeneste på hendelsesstedet.
Ambulansearbeider/lege på første bil fremme skal
lede helseinnsatsen inntil evt. annet kvalifisert
helsepersonell overtar.

Innsatsleders
ILKO
kommandoplass		

Kommando, kommunikasjons- og koordineringsknutepunkt for operativ innsats på hendelsesstedet.

EvakueringsEP
kontrollpunkt 		

Plass opprettet for å holde kontroll med og
registrere hvor de enkelte pasienter blir transportert.

Triage skadested
Felles hovedmål for all redningsinnsats er å redde liv og helse og oppnå størst mulig
grad av overlevelse, med minst mulig varige skader og komplikasjoner. Det er utarbeidet
egen veileder for triagering på skadested. Denne angir at pasienter som ved en
masseskadehendelse skal transporteres til sykehus eller annet behandlingssted rutinemessig,
skal triageres som rød (akutt), gul (haster) eller grønn (vanlig). Se kap. 9. Systemer som skal
sikre god praksis.

Dokumentasjon
Dokumentasjonskravet er i utgangspunktet det samme ved store hendelser som i
normalsituasjoner, men må avveies mot kravet til å yte forsvarlig helsehjelp. (Se også kap. 9.
Systemer som skal sikre god praksis.)
I en masseskadesituasjon vil medisinsk dokumentasjon måtte nedprioriteres så lenge
det er ubalanse mellom antall skadde og stedlige ressurser. Utgangspunkt er at vanlige
dokumentasjons-prinsipper benyttes når ressurssituasjonen tillater det. Ofte vil dette være
ved oppstart av transport og i praksis vil det utføres ved at transportjournal fylles ut på
ordinær måte.
Dokumentasjonsbehov for viktige data kan oppstå allerede på skadested eller samleplass,
spesielt for pasienter med hastegrad akutt. Skriv på et ledig felt på merket eller fest annen
dokumentasjon på skadelappen.

Politiet skal føre oversikt over antall pasienter, men slik registrering vil ikke nødvendigvis
utføres komplett i innsatsområdet og må ikke være til hinder for rask evakuering av
pasienter til videre medisinsk behandling.

Merking og uniformering
Det er viktig at innsatspersonell på et hendelsessted er mest mulig synlig for å ivareta egen
sikkerhet. Samtidig er det en målsetting at man på en enkel og synbar måte raskt skal kunne
identifisere etatene og utøvernes funksjon og rolle. Når det gjelder merking av fagledelse,
skal alle vestene være merket med henholdsvis POLITI, HELSE eller BRANN.6
6) Rundskriv G-9 /2005 Justis og Politidepartementet
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Relevant informasjon vil være:
n skadetidspunkt for aktuelle pasient
n navn på pasienten
n fødselsdato
n skadeomfang og type
n vitale parametere med tilhørende tidspunkt for når de er målt
n navn på utførte behandlingstiltak med tilhørende tidspunkt (f.eks. thorax-drenasje,
		 tourniquet, smertestillende eller annen medikasjon, væske-infusjon)
n intern prioritet i aktuelle prioriteringsgruppe
n angivelse av navn på leveringssted
n fritekst felt for andre viktige beskjeder

Ledervestene skal merkes tydelig med funksjon.
Politi bruker sort merking, helsetjenesten grønn
merking og brannvesenet rød merking.
Personellet bruker i utgangspunktet gule
vernevester, mens innsatsleder helse og medisinsk
leder helse benytter hvite merkevester.
Innsatsleder fra politiet bruker grønn merkevest.
De regionale helseforetakene har bestemt at
ambulansetjenesten skal bruke rød og gul uniformer
for operativ personell. Tilsvarende har en nasjonal
arbeidsgruppe anbefalt at helsepersonell ved
legevakttjenesten benytter grønn og gul uniform,
som vist på skissene.
Vernevestene skal minimum ivareta verneklasse 2
og er gule for alt innsatspersonell i helsetjenesten,
bortsett fra overordnet ledelse på hendelsessted.
Det må vektlegges at helsepersonell som rykker ut,
har tilgang på nødvendig verneutstyr som i tillegg
til bekledning omfatter godkjent vernehjelm med
merking, refleks vernevest, godkjent skotøy, lykt
eller hodelykt, redningsvest, tilgang til CBRNEverneutstyr og nødvendig hjelpemiddel for innsats
utenfor veg.

Spesielt om CBRNE hendelser 7
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Store CBRNE-hendelser skjer ikke ofte i Norge, men dersom de inntreffer kan det
medføre alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø, materielle verdier og viktige
samfunnsfunksjoner. Hendelser av en slik art vil være krevende å håndtere og kan medføre
et behov for både lokal, regional, sentral og internasjonal bistand og koordinering.
Slike hendelser kan skje overalt, men risikobildet kan variere. Noen risikofaktorer er i
landbruk og industri som bruker kjemiske eller biologiske stoffer i produksjon. Likedan
er det mange steder risiko for ulykker ved transport av farlige stoffer både på vei, bane og
båt. Ved større flyplasser kan det komme høyrisikopasienter fra utlandet, og det kan være
sikkerhetspolitiske kriser med ulike mål for villet handling.

Hva er CBRNE-hendelser?
n Kjemiske hendelser (C) skyldes giftige kjemikalier (industrikjemikalier, giftige 		
branngasser, kjemiske stridsmidler, toksiner mv.) som gjennom spredning til luft,
vann, næringsmidler eller jordsmonn kan forårsake både helseskade og skade på miljø
og materielle verdier.
7) Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade IS-2593 2017
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-handtering-av-cbrne-hendelser-med-personskade

n
		
		
		

Biologiske hendelser (B) kan gi sykdom forårsaket av mikrober (virus, bakterier,
sopp, toksiner). Smittestoffet kan spres og tas opp fra luft, via overflater eller 		
næringsmidler eller overføres mellom mennesker, fra insekter og dyr til mennesker, 		
eller mellom dyr.

n Radiologiske hendelser (R) skyldes ioniserende stråling fra radioaktivt materiale
		 for eksempel på grunn av utslipp av radioaktivt materiale til luft, vann, eller 		
		 jordsmonn, radioaktive kilder på avveie, eller ulykker med bestrålingsapparater.
n
		
		
		

Nukleære hendelser (N) skyldes en kjernefysisk kjedereaksjon som frigjør radioaktive
fisjonsprodukter og direkte ioniserende stråling. Dette kan skje ved uhell i 		
kjernereaktorer eller ved at et kjernevåpen detoneres. Dette gir i tillegg radioaktivt 		
nedfall, og for kjernevåpen meget høyt trykk (sjokkbølge) og varmestråling.

n Eksplosivhendelser (E) er eksplosjoner (trykk, varme, fragmenter) forårsaket av 		
		 sprengstoff, pyrotekniske varer eller hjemmelagde eksplosiver, samt meget brennbare,
		 trykksatte eller reaktive stoffer.
Alt personell knyttet til prehospital virksomhet bør kunne beskytte seg, kjenne til risiko,
organisering av skadested og kunne bistå 1-2 pasienter kortvarig. Beredskapen knyttet til
CBRNE hendelser sees helhetlig med bistand på tvers av ulike grenser- og ansvarsområder.
Brannvesenet har landet rundt ikke tilstrekkelig kompetanse og utstyr. Det er likevel en
forventning om at brannvesenet har kompetanse til å ivareta overordnet sikkerhet for alle
involverte.
Legevakt og ambulansetjeneste må avklare lokalt og regionalt hvordan slike hendelser
håndteres, og hvilke ressurser man har å trekke på.

Kun personell med tilstrekkelig verneutstyr skal oppholde seg i HOT og WARM sone (se skisse)
Helsepersonell med vernedrakter kan arbeide i WARM sone (gul sektor).
Sikkerhetsavstander som bør følges er:
50 meter
Faste stoffer
100 meter Væsker (målt fra kanten av væskedammen)
1 000 meter Gasser og eksplosiver
Dekontaminering av pasienter bør gjøres i den grad det er nødvendig og mulig. Fjerning av
sko, klær mv. kan noen ganger være nok og kan skje samtidig med livreddende førstehjelp.
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Tiltak for helsepersonell ved CBRNE-hendelser
Det er viktig med et godt samspill mellom nødmeldetjenesten og ressurser som rykker ut.
Personell som rykker ut, må sikre seg tilgang til nødvendig verneutstyr. Dette er tildelt
ambulansetjenesten og sykehusene, men ikke legevakten.
Informasjon om type hendelse, kjøreveg og oppmøtested avtales i felles talegruppe.
Innsatsen følger hovedsakelig opptreden på skadested, men med meget sterk
oppmerksomhet knyttet til farer i innsatsområdet og evaluering av tidligere beslutninger.
Første prioritet ved innsats er evakuering av personer fra farlig område, avsperring og
livreddende innsats.

Innsatspersonell på hendelsessted må sørge for at mottakende sykehus og legevakt
er oppdatert på hvilket farlig stoff det gjelder (viss kjent), antall skadde og tilstand,
dekontamineringsbehov og status for behandlingstrengende pasienter.
Det anbefales at innsatspersonell og operatører er godt kjent med Håndbok for nødetatene
Farlige stoffer - CBRNE og Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNEhendelser med personskade.
Kurs og kurspakker innen fagområdet kjemiske (C), biologiske (B), radioaktive (R),
nukleære (N) og eksplosive (E) hendelser - CBRNE er utviklet av Nasjonal behandlings
tjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret) og er fritt tilgjengelige for alle som ønsker
å fordype seg i emnet.
Se https://www.nakos.no/course/index.php?categoryid=334
Se til
1. Håndbok for nødetatene Farlige stoffer - CBRNE8
2. Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade
2017.9
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8) https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/farlige-stoffer-npf/transport-av-farlig-gods/p1600412-handbok-for-nodetatene_web.pdf
9) https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-handtering-av-cbrne-hendelser-med-personskade
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7

Samvirke og beredskapsoppgaver i nødetatene
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Beredskapsansvar, varsling mellom
nødetatene, bruk av frivillige
organisasjoner og akutthjelpere.

Helsetjenesten er en del av landets redningstjeneste og må være forberedt på å samarbeide
med andre redningsinstanser. Helseberedskapsloven1 peker på at beredskap for større
ulykker og kriser bygger på den daglige akuttmedisinske beredskapen Lov om helsemessig
og sosial beredskap (helse- og sosialberedskapsloven) § 1-1.
Helsetjenesten er landets største beredskapsorganisasjon. Dersom tjenesten skal fungere
under ulike forhold, krever dette planverk bygget på risiko- og sårbarhetsanalyser som
skal identifisere oppgaver som trenger ekstra oppmerksomhet og tiltak med tanke på
beredskapsevnen.
Alle helseforetak med sine sykehus og prehospitale tjenester, samt kommunene skal
utarbeide egne beredskapsplaner. Planverket skal sikre evnen til å yte nødvendig helsehjelp,
og omfatter bl.a. tiltak ved manglende strømforsyning, bortfall av vann, manglende dataog telekommunikasjon, brannvern, CBRNE-hendelser og håndtering av epidemier og
større ulykker med skadde mennesker. Regionale helseforetak utarbeider i tillegg regionale
beredskapsplaner, og det er stilt lovhjemlet krav til koordinering av beredskapsarbeidet
i helsetjenesten. Dette gjelder både kommune og spesialisthelsetjenesten og vil vanligvis
omfatte legevakt, akutthjelpere og ambulansetjenesten, men selvsagt også både LV- og
AMK-sentraler.

Beredskap
Beredskapsplanene skal være kjent for aktuelt helsepersonell, likedan organisering av
beredskapstjeneste hos egen og samarbeidene enheter. Kommunene og de regionale
helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i de ulike tjenestene i den
akuttmedisinske kjeden og sørge for at innholdet i disse tjenestene er samordnet2 med de
andre nødetatene, hovedredningssentralene og andre myndigheter.

Utbygging av nasjonalt dekkende nødnett for nødetatene og til dels samarbeidene enheter,
muliggjør bedre kommunikasjon mellom innsatspersonellet ved en hendelse. Helsepersonell
i akuttmedisinsk beredskap er forskriftspålagt å benytte nødnettradio for å kunne
kommunisere internt i helsetjenesten og på tvers mellom samvirkeetatene. Dette krever
riktig prosedyrebruk og forståelse for egen rolle, noe som fordrer nødvendig opplæring i
bruk av nødnett og tilstrekkelig regelmessig trening og samøving.

Trippelvarsling
Definisjon: Trippelvarsling3
Varsling av de to andre nødetater ved behov for alle tre.
1) Lov om helsemessig og sosial beredskap § 1-1
2) Akuttmedisinforskriften §4
3) Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. utgave 2012
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Det er videre forskriftsfestet at legevakt og ambulansetjeneste skal sikre nødvendig
opplæring og trening for helsepersonellet i å utføre egne arbeidsoppgaver og trening i
samhandling og samarbeid mellom alle leddene i den akuttmedisinske kjeden. Dette
krever tett samarbeid og planlegging mellom virksomhetene. Det er viktig med tilgang til
personlig bekledning og tidsmessig og hensiktsmessig akuttutstyr til bruk ute.

Trippelvarsling og felles aksjon utløses når behovet for samordnet innsats oppstår etter
henvendelse til en av 11X-sentralene. Operatør bør bruke fastsatt utspørringsskjema.
Det finnes skjema som kan brukes - se kap. 15 Vedlegg Samvirke Utspørrings- og
handlingsverktøy.
(Se også kap. 9. Systemer som skal sikre god medisinsk praksis. Startkort, Norsk indeks for
medisinsk nødhjelp).
Målet med trippelvarsling er å sikre rask og effektiv varsling mellom nødetatene ved behov
for felles innsats. Det er av stor betydning at 11x sentralene gjennomgår repeterende øvelser
på dette området.
Så snart primæropplysninger er
avklart og meldingen tilsier innsats
fra flere nødetater, skal mottakende
11x-sentral trippel varsle de andre
med telefonkonferanse. Konferansen
skjer primært med innringer innkoplet
i samtalen, hvis dette er mulig å
gjennomføre.
Med de andre 11x-sentralene i konferanse
startes fellesavklaring. AMK-sentralen
bør fortsette utspørring iht. Norsk indeks
for medisinsk nødhjelp. Den nødsentral
som mottar primærmelding, skal holde
kontakt med innringer til ressurser er
fremme på stedet, men det kan være
formålstjenlig at den 11x-sentralen som
har «hovedutfordringen» evt. overtar
innringerkontakten.
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Ved felles innsats benyttes felles talegruppe i nødnett, vanligvis BAPS talegruppe tildelt
av politiets operasjonssentral. Når første enhet fra en nødetat er fremme, skal denne gi en
kort tilbakemelding til egen operasjonssentral. De andre 11x sentralene skal være i medlytt
tilsvarende som de andre utrykkende enheter, herunder legevaktslege og ambulanse.
11x-sentralene sørger for gjensidig oppdatering, særlig i langvarige eller spesielle aksjoner,
f.eks.: Ved skyting pågår, farlig gods hendelser, ras og eksplosjon. Det er viktig med
verifikasjon av primærmelding og evt. endring av situasjon.
Ved innsats på skadested er det kun innsatsledelsen som benytter felles talegruppe.
Helsepersonell skal vanligvis da benytte tildelt etatstalegruppe (ambulanse xx) for
helsespesifikk kommunikasjon.

SAR-varsling4

Med SAR-varsling menes varsling mellom 11x-sentraler og HRS. SAR-varsling utføres
umiddelbart ved henvendelse om situasjoner som initialt er å regne som en redningsaksjon.
Det tillegger alle nødetatene med LRS som den primært ansvarlige må vurdere å inkludere
HRS i telefonkonferanse ved trippelvarsling (SAR-varsling).
Hendelser ved vann eller sjø skal umiddelbart varsles HRS.
4) Ref: Revidert “Felles sambandsreglement for Nødnett” 2018

Tverrvarsling5
Tverrvarsling benyttes for å innhente bistand fra annen nødetat og kan gjennomføres med
og uten melder. Målet er å sikre at enhetene i de ulike etatene får den bistand de trenger ved
behov. Den 11x-sentralen som mottar meldingen, avgjør i samråd med aktuell enhet og evt.
gjeldende prosedyrer, behov for tverrvarsling. Helsepersonell som rykker ut og LV- og AMKsentral, forholder seg til eget prosedyreverk som er samordnet med de andre nødetatene.

Samvirke

utarbeidet av SAMLOK Drammen

Utspørring og handlingsverktøy
Verktøyet skal sikre god, effektiv og ensartet meldingsmottak ved nødanrop som kommer
til de ulike sentralene. Prosedyren gjelder for nødanrop hvor det fremkommer opplysninger
som gjør at det raskt vil være naturlig å trippelvarsle de andre sentralene, og hvor ressurser
fra alle tre etater trolig skal rykke ut umiddelbart.
Prosedyren gjelder for operatørene i de samlokaliserte nødmeldesentralene i Drammen og
deres felles virkeområde Søndre Buskerud. Utarbeidet av SAMLOK Drammen.
Nødmeldesentraler som ønsker å ta denne arbeidsmetodikken i bruk, må godkjenne
verktøyene og forankre denne praksisen lokalt. Uavhengig om sentralene er lokalisert
alene eller med en eller to andre sentraler, ser vi det som avgjørende at grundig opplæring
gjennomføres med tett oppfølging under og etter implementering.

Beskrivelse av oppbygging av utspørrings- og handlingsverktøy og prosedyrene ligger i kap.15

Andre frivillige beredskapsorganisasjoner – varsling, samarbeid
og kompetanse
Velferdsfeltet i frivillig sektor omfatter organisasjoner som utfører helse- og sosialtjenester,
blant annet store medlemsorganisasjoner som Røde Kors, Norsk Folkehjelp og
Redningsselskapet. Disse organisasjonene utøver beredskapsarbeid og bistår helsetjenesten
med beredskapsambulanser ved ulykker og større krisehendelser, samt ved pasientoppdrag
utenfor vei.
Varsling av frivillige beredskapsorganisasjoner kan være forskjellig, vanligvis blir de
varslet gjennom egne beredskapstelefoner og varslingssystem som er godt kjent i de ulike
nødmeldesentralene. For helsetjenestens samarbeid med disse organisasjonene bør det være
avtalte og kjente ordninger for vaktpersonellet og beredskapsledelsen.
5) Helsedirektoratet, Nødnett Helse prosedyrer nivå 3
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De 8 kortene:
Brann i bygning
Bombetrussel
CBRNE hendelser
Drukning
PLIVO (Pågående livstruende vold)
Snøskred
Trafikkulykke
Ulykke i tunell

Som beredskapsressurs har de frivillige organisasjonene (FORF: Frivilliges Organisasjoners
Redningsfaglige forum) opparbeidet flere sterke sider6: Lokal tilhørighet, lokalkunnskap og
lokalt tilgjengelig personell og materiell. Det sikrer at man kan gjennomføre aksjoner raskt, og
i noen tilfeller nå fram når helsetjenesten og andre resurser hindres av for eksempel dårlig vær.
Nasjonale myndigheter har ansett slik innsats som så viktig at frivillige organisasjoner har
tilgang til nødnett, at de har fått tildelt nødvendig materiell, inkludert radioer kostnadsfritt
og kostnader ved bruk reduseres. Frivillige organisasjoner er operative på nødnett i hele
landet og har egne superbrukere og instruktører.

Generelle krav til helsemessig beredskap i de ulike kommuner
Som omtalt tidligere skal det utarbeides beredskapsplan på grunnlag av ROS-analyser,
samt prosedyrer og rutiner for beredskapssituasjoner. Helseenheten må gi opplæringstilbud
i form av teoretisk kunnskap og øvelser, der man også samhandler med de viktigste
medarbeiderne og tjenestene. For legevaktens personell er det forskriftsfestet krav til
gjennomført kurs i akuttmedisin, vold og overgrep og bruk av nødnett.
Leder skal være tydelig definert, og denne har systemansvar for virksomheten. For at
tjenesten skal fungere best mulig, bør man medvirke til at vaktpersonell har tilgang til
sjekklister til bruk før vaktstart (test av radio, batteri, samband osv.), og meldingskjema for
avvik.
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Krav til helsepersonell før deltagelse i akuttmedisinsk beredskap
n nødvendig opplæring innen akuttmedisin og beredskapsarbeid skal være gjennomført
n god kunnskap om organisasjonsstruktur og lokale ressurser i den akuttmedisinske kjede
n lovregulering
n organisasjon og ansvarsfordeling mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste
n gjennomført brukeropplæring i nødnett
n fortrolig med bruk av kommunikasjonsverktøyet og prosedyrer
n krav til tilgjengelighet
n grunnleggende kjennskap til rutiner som er innarbeidet i vakt- og beredskapsområdet
n beredskapsplaner for kommune og helseforetak
n enhetens egne prosedyrer
n delta i forskriftsregulerte samhandlingsøvelser mellom aktørene i akuttmedisinsk kjede
Se også kap. 5. Ansvarsforhold og kompetansekrav.
Det bør også stilles krav til at helsepersonell skal delta på samvirkeøvelser (herunder
deltagelse på oppsummering og gjennomgang etter øvelsen), som bør gjennomføres årlig.

Akutthjelpere og førstehjelpere
I Akuttmedisinforskriften §5 gis helseforetakene og kommunene mulighet til å
inngå avtaler med blant annet de frivillige redningsorganisasjonene som en ressurs i
akuttberedskapen:
«Kommunene og de regionale helseforetakene kan, som del av sin akuttmedisinske
beredskap, inngå avtale om bistand fra akutthjelpere. Slike akutthjelpere kan være
medlemmer av frivillige organisasjoner eller kommunalt brannvesen».
Akutthjelpere må få nødvendig opplæring - og det diskuteres hvordan man skal 		
kvalitetssikre at de har nødvendig kompetanse.
6) NOU 2015:17 først og fremst

Førstehjelpere som handler på oppdrag fra helsetjenesten, kan defineres som medhjelpere til
helsepersonell som omtales i Helsepersonelloven §5 om Bruk av medhjelper. Formålet med
den rettslige medhjelperordningen er å plassere ansvar for å kontrollere kvalifikasjoner og
føre tilsyn når personell som ikke er helsepersonell benyttes til arbeidsoppgaver.
Både helsetjenesten og redningstjenesten (Lokal Redningssentral) kan rekvirere frivillige
ressurser. Dette kan medføre usikkerhet rundt juridiske forhold som f.eks. regulering av
taushetsplikt. Bestemmelser rundt taushetsplikt innen frivillig ambulansetjeneste er klare,
og er regulert i Spesialisthelsetjenesteloven § 6.1 og Helsepersonelloven kapittel 5. Når det
gjelder sanitetstjeneste og redningsoppdrag, som også omfatter pasientoppdrag utenfor vei,
opererer de frivillige i dag med selvpålagt taushetsplikt7.
Bruk av akutthjelpere må samordnes mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten,
herunder hvem som har ansvaret for å følge opp tjenesten faglig, administrativt og
økonomisk.

Presisering/utdypning av helsepersonells oppgaver knyttet til
vakttjeneste og ulike faser ved en akuttmedisinsk hendelse
Når du starter vakten
Personell i ekstern vaktberedskap
n sjekk at radiokommunikasjonsutstyr virker
n følg faste rutiner i forbindelse med at du går på og av vaktberedskap
Operatør ved kontrollrom (LVS/AMK)
n gjennomfør pålogging på sentralens data og kommunikasjonsverktøy
n sjekk at radiokommunikasjonsutstyr og telefoni virker
n sjekk at dataverktøy virker
n følg faste rutiner i forbindelse med at du går på og av vakt
n sørg for oppdatert og god oversikt over ressurser i eget ansvarsområde
n vær oppdatert på pågående hendelser som kan kreve din medvirkning
n følg kontrollrommets rutiner

Hendelser knyttet til akuttmedisinsk beredskap kan inndeles i 3 faser:
n daglig drift, planlegging, beredskapsvakt
n innsats
n normalisering og etterarbeid
Operativt personell vil kunne være direkte involvert ved meldingsmottak og varsling,
Skadestedsfaser
Varsling og
Utrykningsfase

Hendelse

7) NOU 2015:17 Først og fremst

Akuttfase

Ankomst

Driftsfase

Normaliseringsfase

Tid
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Akuttmedisinsk beredskap - faseinndeling
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melding og kommunikasjon mellom innsatsstyrkene og i direkte arbeid på hendelsessted
eller ved mottak av pasienter.
Det er viktig å etablere god oversikt over situasjonen så raskt dette er mulig.

Hva handler situasjonen om?
n hvor har det skjedd – nøyaktig posisjon - adresse
n situasjonsforståelse og skadeomfang
n hvem har ansvar for håndtering av situasjonen
		 (AMK, LVS, ambulansetjenesten, legevaktordningen, beredskap- og kriseledelsen )
n om tilgjengelig: pasientinformasjon om bosted og nasjonalitet
n stemmer informasjonen
Ressursbehov
n AMK-sentralen vurderer dette primært for helsetjenesten
n andre nødsentraler vurderer dette for egen tjeneste
n ledelsesapparatet (helsetjenesten) som varsles har overordnet vurdering av behov
n innsatsleder helse gjør endelig vurdering på hendelsessted
n vurder behov for støtte av andre ressurser fra kommune- og spesialisthelsetjenesten
n særlige behov vurderes (brannskade, hypotermi, hyperbar, psykososialt)

Innsats
Hendelse
Begrepet hendelse er definert som en situasjon hvor det oppstår medisinsk hjelpebehov.8
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Melding
Hendelsen meldes direkte til AMK-sentral 113 eller LV-sentral 116 117. Sentralen avklarer
med innringer hva som er situasjonen, og hvilket hjelpebehov som foreligger, eventuelt
avtales tiltak som iverksettes før ressurser ankommer. I mange tilfeller opprettholdes
telefonkontakten med innringer til hjelpen er på stedet.
Henvendelse og respons dokumenteres.

SAMVIRKE OG BEREDSKAPSOPPGAVER

Dersom det kommer fram opplysninger som tyder på at det kan foreligge en akutt eller
livstruende tilstand, skal akutt (rød) respons iverksettes uten forsinkelse. Sterk eller økende
reduksjon i allmenntilstand er ofte en viktig indikator på behov for rask hjelp.
Innringere i situasjoner som ikke er akutte, og som må vente før konsultasjon eller besøk,
bes om å ta ny kontakt hvis pasienten blir verre. Videre blir de bedt om å sørge for
nødvendig tilsyn med pasienten.

Varsling
Vanligvis skjer varsling av ressurser i nødnett – enten ved utalarmering i forhåndsdefinerte
varslingsgrupper eller dynamisk opprette for den enkelte situasjon.
Melding fra sentralen skal følge denne strukturen:
n hastegrad
n hendelsessted, adresse
n hovedproblem og meget kortfattet utfyllende informasjon i den grad dette er relevant
		og kjent
8) Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. utgave 2012

Denne informasjonen er vesentlig for alle ressurser som skal varsles og andre ressurser som
er nærmere og kan rykke ut evt. som «first-responder».
Gå deretter over til dedikerte talegrupper for ytterligere informasjon om pasient og
hendelse. Avklar med politi om det skal benyttes BAPS talegruppe for ledelsesapparatet.
Dersom den er tilgjengelig og nødvendig, overføres følgende informasjon via
avlyttingssikret talegruppe for helsetjenesten i nødnett.
- pasientdata (kjønn, fødselsår, alder, eventuelt initialer eller navn)
- pasientstatus
- råd eller instruksjon som er gitt innringer
- andre som er varslet, hjelpearbeid som er i gang
Eventuell sikkerhetsrisiko
Hvis aktuelt: Landingsforhold for luftambulanse
I det øyeblikket du som helsepersonell er varslet, har du et ansvar for å avklare situasjonen,
og i hvilken grad din helsehjelp er nødvendig for pasienten. Er den ikke avklart i
meldingsfasen, bør helsepersonell evt. rykke ut eller på annen måte få verifisert at
tilstrekkelig helsehjelp er på veg, eller at situasjonen får avklaring.
Det skal kvitteres for mottatt melding med informasjon om hvordan man forholder seg til
varslingen. Leger kan vurdere om de vil rykke ut, mens ambulansetjenesten blir beordret av
AMK-sentralen til å utføre oppdraget.
Vær aktiv og vis eget ansvar som helsepersonell i forhold til LVS og AMK. Sentralene er
kommunikasjonssentraler, ikke kommandosentraler. Hendelse, tidsfaktorer og disposisjoner
dokumenteres fra nødmeldesentralenes side.
Alt helsepersonell kan rådføre seg med AMK eller andre fagressurser for vurdering av
ressursbruk.

Aktuelle tiltak ved ankomst til skadestedet er:
- vurdere sikkerhetsmessige forhold
- skaffe oversikt
- gi tilbakemelding/ situasjonsrapport
Kommunikasjon mellom innsatsstyrkene ivaretas gjennom aksjonssamband i tildelt
talegruppe (nødnett).
Etterarbeid/ normalisering
n taktisk og emosjonell debrief gjennomføres i samsvar med lokale planer og 		
prosedyrer
n taktisk debrief er en systematisk gjennomgang av oppdraget
n emosjonell debrief er en mer detaljert gjennomgang av hendelsen med 		
innsatsgruppen
n enheter tilbakestilles til normal operativ vaktberedskap og utstyr klargjøres
og evt. skiftes ut
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Aksjon
De ressurser som varsles, skal aksjonere. Dette kan skje ved å rykke ut eller avvente
situasjonen (lege), men være tilgjengelig for rådgivning.
I forbindelse med utrykning gjøres en mental og utstyrsmessig forberedelse tilpasset den
aktuelle situasjonen.

8

Ambulansetjeneste og
Pasientreiser
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Dette kapitelet omtaler bruk av ambulansetjenesten
med faglige og operative retningslinjer.
I mange pasientforløp er ambulansetjenesten en bro
mellom lokal helsetjeneste og sykehus. Det arbeides
systematisk med å synliggjøre større deler av den
kunnskapen som ligger til grunn for handlingsrettede
retningslinjer.

Definisjon av ambulansetjeneste
Med ambulansetjeneste menes bil-, båt- og luftambulansetjeneste (ambulansehelikoptre
og ambulansefly) som inngår i de regionale helseforetakenes akuttmedisinske beredskap
utenfor sykehus og der det under transporten er behov for akuttmedisinsk behandling eller
overvåking (ref. akuttmedisinforskriften).
Ambulansetjenesten arbeider i samspill med legevakt og skal være et supplement og ikke
et alternativ til primærlegens virksomhet utenfor sykehus. All ambulansevirksomhet skal
koordineres fra AMK.

Retningslinjer for ambulansetjenesten
Ambulansetjenesten er i stor grad styrt av faglige og operative retningslinjer. Slike
retningslinjer er samlet, vanligvis for hvert helseforetak eller for en hel region (som Helse
Midt-Norge). Det arbeides systematisk med å synliggjøre større deler av den kunnskapen
som ligger til grunn for handlingsrettede retningslinjer (ofte kalt «tiltakskort»).
Retningslinjesamlingene kalles vanligvis «Tiltaksbok» eller «Medisinsk Operativ Manual»
(MOM). Mange slike samlinger er publisert elektronisk hos leverandøren Bliksund1, hvor
det finnes en felles mal («Nasjonal tiltaksbok» slik det er publisert f eks fra Helse MidtNorge og Helse Vest). Ambulansetjenesten innen din region eller ditt foretak kan gi tilgang
til dette.
I mange pasientforløp er ambulansetjenesten en bro mellom lokal helsetjeneste og sykehus.
Det er sannsynlig at det er et forbedringspotensial i å samordne og utvikle retningslinjer i
fellesskap mellom kommune – og spesialisthelsetjeneste, der ambulansetjenesten deltar.

Bruk av ambulansetjenesten
Publikum melder behov for akutt helsehjelp ved å ringe 113 eller ved å henvende seg til
fastlege eller LV-sentral. AMK vurderer behovet og beslutter bruk av ambulanse. Planlagt
transport skal IKKE rekvireres via nødnummer 113 som er reservert for akutte og alvorlige,
uavklarte hendelser.

Helsepersonellet i kommunehelsetjenesten kan kontakte AMK ved behov for å
- drøfte mulig innleggelse med vaktpersonell i sykehus
- melde innleggelse i sykehus
- anmode om eller rekvirere eventuell ambulanse
Nødvendige opplysninger som skal formidles ved rekvirering av ambulanse:
- hastegrad
- nøyaktig lokalisasjon
- hovedproblem og pasientstatus (alder, kjønn, bevissthet, respirasjon, sirkulasjon,
		iverksatt behandling)
- lege eller annet helsepersonell på stedet?
- andre ressurser varslet?
- risiko
(Se også kap. 4. Helsetjenestens samhandling i den akuttmedisinske kjeden, Systematikk i
informasjonsoverføring).
1) www.bliksundweb.no
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Hastegrad går fram av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, «Rollefordeling og anbefalt
respons», (se kap. 9. Systemer som skal sikre god praksis.).

Varsling og utalarmering av ambulanse og evt. lege
Dette kan skje på flere måter. Vanligvis alarmeres ressurser i forhåndsbestemt talegruppe,
evt. at ressurser blir utalarmert i situasjonsbestemt talegruppe. Det kan gjøres felles varsling
av flere ressurser, eller ved direkte oppkall til den enkelte ressurs. Etter utalarmering
gis muntlig melding med nødvendig informasjon til ressursene. I tillegg gis skriftlig
informasjon i flåtestyringssystem. Lege i vakt har unntaksvis tilgang til slikt system.
Utalarmeringsmåte velges på bakgrunn av hastegrad. Røde responser skal som hovedregel
varsles via talegruppe Amb 1 i det enkelte AMK-området.
Ved behov for andre helseforetaks ambulanseressurser i eget AMK-distrikt søkes ambu
lansens posisjon i kartet og varsles ved en-til-en samtale eller utalarmering i talegruppe.
Ved etterspørring av ressurs i lyttepliktig talegruppe blir tildelt ressurs henvist til situasjons
bestemt talegruppe (f.eks. talegruppe: ambulanse 2 -7) for konfidensiell informasjon.

Bruk av luftambulanse
Bruk av luftambulanse er en tilleggsressurs til bil- og båtambulansetjenesten og skal faglig
kunne understøtte legevakt.
AMK-LA operatøren skal i samarbeid
med lokal AMK sørge for at den som
anmoder om luftambulanse, om mulig gir
informasjon om vær- og landingsforhold
samt lufthindringer på stedet.
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AMK-LA sentralene må i samarbeid med
primærhelsetjenesten og sykehusene i sitt
område arbeide kontinuerlig for en riktig
bruk av tjenesten, herunder revurdere
innarbeidede bruksmønstre som ikke er
faglig godt begrunnet.
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Sikkerhet har et særlig høyt fokus for
luftambulansetjenesten på bakgrunn av
risiko og tidligere hendelser. Det er derfor strenge flyoperative krav og begrensninger. Det
er et kontinuerlig arbeid med sikkerhet og risikoreduserende tiltak. AMK-sentralene har en
rolle i dette.

Kriterier for bruk av luftambulanse
Hovedprinsipper godkjent av Luftambulansen HF (mars 2009):2
1. Luftambulanse kan brukes når det foreligger sykdom eller skade som krever rask og/eller
spesialisert overvåkning, akuttmedisinsk behandling og transport. Bruk av luftambulanse
skal alltid vurderes opp mot bruk av ambulansebil eller ambulansebåt og skal gi en
forventet økt helsegevinst i forhold til bruk av andre ressurser.
2. Luftambulanse kan også brukes i situasjoner hvor tidsfaktoren ikke er avgjørende, men
hvor bruk av ambulansebil eller ambulansebåt vurderes å representere en uakseptabel
fysisk eller psykisk belastning for pasienten, for eksempel ved spesielt lang 		
transportavstand/tid eller ved åsteder som er vanskelig tilgjengelig for landbaserte ressurser.
2) http://www.luftambulanse.no/retningslinjer-bestilling-av-luftambulanse

3. Ambulansefly og unntaksvis ambulansehelikopter kan også benyttes til tilbakeføringer av
pasienter der lufttransport er nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Dette gjelder
også der sykehusene må frigjøre kapasitet for å sikre tilfredsstillende beredskap for
mottak av nye pasienter. Beredskapshensyn skal prioriteres foran tilbakeføringsoppdrag,
og primært bør retur til egen base utnyttes til slike oppdrag.
4. I spesielle situasjoner, når det anses tvingende nødvendig på grunn av tidsaspektet,
kan luftambulanse benyttes til transport av for eksempel medisinsk utstyr, 		
medikamenter, organer, blod og helsepersonell.
5. Luftambulanse kan benyttes til enkle søk- og redningsoppdrag (SAR).
6. Luftambulanse skal ikke benyttes til andre politioppdrag enn SAR. Etter nøye vurdering
kan imidlertid politi følge med for å sikre en trygg gjennomføring av akuttmedisinske
oppdrag (se retningslinjer Politiets bruk av ambulanseressurser – eget avsnitt under).
7. Redningshelikopter kan benyttes til ambulanseoppdrag etter godkjenning fra HRS.
8. Når det vurderes mer hensiktsmessig, kan luftambulansetjenestens personell rykke ut
med legebil i stedet for luftambulanse. Legebil benyttes etter de samme kriteriene som
luftambulanse og skal ikke erstatte varsling og bruk av kommunal legevakt.

Rekvirering av Luftambulanse
Luftambulansetjenesten er en nasjonal ressurs. Virksomhetsmønsteret er ikke avgrenset
til oppdrag innen en enkelt region. Alarmering av luftambulanseressurs skal kunne skje
uten forsinkelse. Gjeldende ordning for luftambulansehelikoptrene er at alarmering skjer
fra utvalgte AMK-sentraler (AMK- LA), som også har ansvar for flight following. For
ambulanseflyene har AMK Tromsø, AMK Møre og Romsdal og AMK Oslo ulike roller.
Behov for luftambulanse meldes til lokal AMK. AMK vurderer behovet for luftambulanse i
henhold til kriteriene og varsler aktuell luftambulansebase gjennom AMK-LA. Vakthavende
lege ved luftambulansebasen har endelig beslutningsmyndighet for bruk. Dette skjer på
grunnlag av medisinske vurderinger, hvor også ressurssituasjonen og forhold knyttet til
forventet helsegevinst blir ivaretatt. Fartøysjefen har beslutningsansvaret når det gjelder
flyoperative forhold (værforhold mv.)

Koordinering av luftambulansetjenesten består av en medisinsk og en operativ del. Dette
innebærer blant annet kjennskap til og oversikt over eksisterende ressurser, status osv. og å
finne raskeste eller mest egnete ressurs.
Flight following er et system som sikrer kontakt med helikopteret gjennom hele operasjons
området. I luftambulansetjenesten i Norge benyttes dette systemet for monitorering og
oppfølging av helikopteroppdrag for å ivareta sikkerhet ved uventede hendelser.
Arbeidsprosessen innebærer at AMK -LA innhenter informasjon om
n flyrute
n antatt landingstidspunkt
n antall personer om bord ved alle forflytninger av helikopter
n og iverksetter nødvendige tiltak hvis avtalt landingstidpunkt blir overskredet
Ved behov for Redningshelikopter varsles AMK som kontakter HRS.
AMK-sentralene må i samarbeid med primærhelsetjenesten og sykehusene i sitt område
arbeide kontinuerlig for en riktig bruk av tjenesten, herunder revurdere innarbeidede
bruksmønstre som ikke er faglig godt begrunnet.
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Dersom lege eller jordmor rekvirerer luftambulanse, skal oppdraget ikke avvises før
luftambulanse- eller AMK-legen har konferert med rekvirent jfr. gjeldende regelverk.

Når redningshelikopter benyttes i ambulanseoppdrag, er det HRS som har ansvar for
alarmering og flight following.
Når en lokal AMK tar imot en henvendelse som indikerer behov for luftambulanse, må
denne varsle luftambulanse via AMK-LA. AMK-LA operatøren varsler luftambulansen
umiddelbart, setter eventuelt innringer i konferanse og registrerer samtidig henvendelsen.
Henvendelsen mottas og registreres i oppdragshåndteringssystemet. Det er viktig å avklare
hendelsessted med korrekt kartreferanse i grader og desimalminutter.

Politiets bruk av ambulanseressurser
Erfaringer etter større hendelser de senere år viste et behov for å avklare politiets
mulighet til å gjøre bruk av helsetjenestens (sivile) ambulanseressurser. Helsedirektoratet
har i samarbeid med politidirektoratet utarbeidet et rundskriv3 som beskriver i hvilke
situasjoner politiet kan be om bistand fra helsetjenesten til transport av polititjenestemenn
i sivile ambulansefartøy for å løse politioppdrag. Videre beskrives også hvem som har
beslutningsmyndighet for å frigi ambulanseressurser, og hvor politiet skal henvende seg om
denne type oppdrag.
For helsetjenesten er hovedregelen at hverken bil, båt eller luftambulanse skal transportere
polititjenestemenn. Dette ut fra en vurdering av at det er viktig med et klart skille mellom
politiet og helsetjenestens samfunnsoppdrag.
Unntak er:
n der helsepersonell ber om bistand for å ivareta pasientsikkerhet og egensikkerhet
n der politiet ikke disponerer egne relevante transportressurser, tidstapet vil innebære
		 fare for at liv eller helse går tapt. Dette unntaket skal begrenses til aksjoner som
		 defineres som PLIVO4
(se også kapittel 10. Akuttmedisinske utfordringer, Egensikkerhet)
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Transporten skal alltid skje fra et sikkert sted – til et sikkert sted. Fartøysjef på bil – båt og
luftambulanse har endelig beslutningsmyndighet i forhold til hva som anses som sikkert sted.

Ansvar for pasienttransport
De regionale helseforetakene har ansvar for både pasienttransport og pasientreiser til og fra
behandlingsinstitusjoner. Det er helsepersonellet (lege, jordmor, fysioterapeut m.fl.) som
behandler pasienten, som har ansvaret for å rekvirere rett type transport og reisemåte til rett
pasient til rett tid.
Dette gjøres gjennom og i samarbeid med AMK som koordinerer ambulansetjenesten og
Pasientreiser som organiserer pasientreisene. Noen helseforetak tilbyr gode «intermediære»
transporttilbud - syketransport (hvite biler eller helsebuss).

3) https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/politiets-bruk-av-ambulanseressurser
4) Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO)

Rekvirering
Pasientreiser5 nåes via nasjonalt femsifret nummer 05015 som rutes til det enkelte
helseforetakets pasientreisekontor. For pasientreiser kan transporten også rekvireres
elektronisk via et felles datasystem, NISSY.
Det er viktig at helsepersonell kjenner til hvilke ressurser som finnes, og er bevisste på
hvilke kriterier som ligger til grunn for valg av type transport.

Hjemmelsgrunnlag
Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) og spesialisthelsetjenesteloven gir
hjemmel for å dekke utgifter ved reise til og fra medisinsk behandling og undersøkelse.
I valg av transportmiddel er det hensiktsmessig å starte med hva som er lavest akseptable
transporttilbud ut fra pasientens tilstand:
n
n
n
n
n

tog, buss eller trikk
egen bil
drosje
syketransport (liggende transport i kjøretøy, registrert som ambulanse)
ambulanse

Helsepersonell skal vurdere pasientens tilstand som kriterium for valg av transportmiddel.
Pasientreiser skal gjøre en vurdering av hvilke kommunikasjonsmidler som er tilgjengelige
i distriktet der pasienten befinner seg. Dette kan medføre at en pasient som kan ta buss,
får tilbud om drosje fordi busstilbud mangler. Dette er relatert til praktisk løsning og
gjennomføring av transporten.

Ansvar for transport av helsepersonell
Ansvar for transport av helsepersonell er lagt til henholdsvis kommune og helseforetak. Det
er kommunen sitt ansvar å legge til rette for transportordninger for eget helsepersonell og
dekke dette økonomisk. Tilsvarende gjelder for helseforetaket og helsepersonell som utfører
tjenester der.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Rapport nr. 6-2014 viser forslag til
Nasjonal uniformering i legevakt. Rapporten inneholder også forslag til merking av og
utstyr til legevaktbil.6 Transport av hjemmesykepleier og hjemmebasert omsorg er et
kommunalt ansvar.

5) https://pasientreiser.no/helsepersonell/rekvirere-transport/bestill-ny-bruker-eller-behandlingssted-i-nissy
6) http://uni.no/nb/uni-helse/nasjonalt-kompetansesenter-for-legevaktmedisin/uniformering-av-legevakttjenesten-og-		
legevaktarbeideren/
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Akuttmedisinforskriften definerer i § 6 c at kommunens legevaktordning skal gjøre det
mulig for vaktlege å rykke ut gjennom å ha tilgjengelig transportordning og utstyr og
bekledning for innsats utenfor legevaktens lokaler.
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Systemer som skal sikre god
akuttmedisinsk praksis
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God praksis i møte med pasient og pårørende
krever kontinuerlig kvalitetsarbeid. Medarbeiderne
skal forholde seg til tjenestens retningslinjer som
skal bidra til å sikre god praksis.

En illustrasjon på praksis
Ambulansepersonell i en større by skal transportere en pasient fra hjemmet til legekontoret
for prøvetaking. Ved henting finner personellet en pasient med sterkt påvirkede vitale
parametere. Pasienten motsetter seg transport til legekontoret, og går motvillig med
på transport til legevakten. Ambulansepersonell konfererer med fastlege via AMK, og
transporterer til legevakten i forståelse med legen. På legevakten får pasienten etter litt tid
hjertestans, og dør etter resusciteringsforsøk.
Kommunen melder «samhandlingsavvik» mot helseforetaket, og helseforetaket sender
melding til Helsetilsynet om uventet dødsfall («3.3.-melding»).
Mange spørsmål skal besvares og mange forhold skal belyses
HVA ER RUTINE FOR:
AMK-sentralen
ambulansetjenesten
fastlegen
legevaktsentralen og legevaktstasjonen
akuttmottaket
samhandling mellom disse aktørene

Hvordan dokumenteres helsefaglige funn, vurderinger og tiltak?
Hvordan meldes og behandles uønskede hendelser og andre hendelser med
læringspotensialet, og hvordan lærer virksomheten av enkelthendelser og kumulerte
erfaringer?
I den aktuelle saken gikk medisinsk faglig rådgiver i tillegg til dokumentasjon
fra det aktuelle ambulanseoppdraget også gjennom ambulansetjenestens
virksomhetsdokumentasjon for å finne forekomst av gjeldende praksis. Ved bruk av
et analyseverktøy ble det funnet et par hundre årlige hendelser der pasienter med rød
triage ble overlevert på legevakt. Disse ble alle gjennomgått. Det ble på grunnlag av
gjennomgangen besluttet at pasienter med «røde vitale parametere» skulle ha sykehusets
akuttmottak som destinasjon. Retningslinjene for AMK, ambulansetjeneste og akuttmottak
ble endret i samsvar med dette.
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Hvordan formidles eller deles pasientinformasjon mellom de som skal ivareta
pasienten i kortere eller lengre tidsluker?

Systematisk HMS (Helse-Miljø-Sikkerhetsarbeid)
Det er egen internkontrollforskrift1 som skal sikre at HMS-arbeidet blir ivaretatt ved alle
typer arbeidsplasser.
Leder for virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt
i ulike lovverk. Internkontroll handler om å systematisere det som mange vil karakterisere
som ordinære lederoppgaver, og sikre at virksomheten utvikles og forbedres slik at
myndighetskravene etterleves.

Kvalitetssystemer og avvikshåndtering i helse- og
omsorgstjenesten
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring
i helse og omsorgstjenesten2 gir føringer for
virksomhetsledelsen i hvordan sikre fortløpende
kvalitetssikring av tjenesten.
Forskriften beskriver plikten til å
n planlegge,
n gjennomføre,
n evaluere og
n korrigere virksomhetens aktiviteter
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Det er utarbeidet egen veileder3 til denne
forskriften om hvordan ledere i helse- og
omsorgstjenesten kan forstå og etterleve krav
i forskriften for ledelse og kvalitetsforbedring.
Regelverket setter ramme for anbefalingene og
Helsedirektoratet er ansvarlig for anbefalingene.

Planlegging (Prosedyrer og rutiner)
Det skal gjennomføres ROS-analyser knyttet til ulike forhold ved drift av den
akuttmedisinske kjeden. Risikovurderingene skal være et hjelpemiddel for enhetens
planlegging for å sikre gode tjenester for befolkningen, og innbefatter tiltak som reduserer
sårbarheten. Leder har ansvar for at det blir gjennomført ROS analyser.
Akuttmedisinske tjenester i kommune og helseforetak skal ha kvalitetssystemer
med styrende dokumenter som beskriver organisasjon og ordninger, ressurser og
retningslinjer for virksomhetene. Eksempler er medisinsk operativ manual, tiltaksbok for
ambulansetjenesten, beslutningsstøtte for nødmeldetjenesten (grunnleggende kilder er
Norsk indeks for medisinsk nødhjelp og Telefonråd for nødmeldetjenesten). Dokumentene
skal klargjøre premisser for samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og
øvrige nødetater.
1) https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
2) https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
3) https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/ledelse-og-kvalitetsforbedring

Gjennomføre
Medarbeiderne skal forholde seg til tjenestens retningslinjer som skal bidra til å sikre god
praksis. Det er ikke alltid helsepersonell klarer å handle i samsvar med det som er forventet.
De fleste vil en eller annen gang oppleve at kommunikasjon og samhandling i teamet, med
eksterne samarbeidspartnere eller med innringer ikke fungerer optimalt, og at det oppstår
kommunikasjonssvikt og misforståelser.
Evaluere
Den enkelte arbeidsplass skal ha kvalitetssystemer og etablerte rutiner for hvordan avvik
meldes.
Avviksmeldinger benyttes for å melde fra internt om forhold som ikke samsvarer med
prosedyrer og retningslinjer, når det mangler bestemmelser på området, eller det er behov
for forbedringer.
Det kan være forhold knyttet til:
- organisasjon
- medarbeidere
- bygningsmasse og utstyr
- ergonomi
Avviksmeldinger er viktig for evaluering av driften og retningslinjene for denne.
Nærmeste leder har ansvar for å håndtere alle uønskede hendelser eller avvik rapportert
fra egen virksomhet og gjøre nødvendig forbedringsarbeid. Som helsepersonell må du
gjøre deg kjent med avvikssystemet på egen arbeidsplass. Den som melder avvik skal alltid
ha tilbakemelding på saksgang og resultat. For å forstå uønskede hendelser, er det ofte
nødvendig å se en større del av pasientforløp under ett.
For videreutvikling av kommunikative evner er det viktig at slike situasjoner blir evaluert.
Det er et lederansvar at personellet får gjennomføre en veiledet evaluering der en prøver å
finne ut hva som kunne vært gjort bedre eller årsak til at noe gikk galt. Tilgang til lydlogg
vil gjøre veiledning lettere. Den enkelte ansatte har ansvar for å ta initiativ til evaluering ved
behov.

Logistikk og tidsbruk
Tidsbegrepene ved håndtering av medisinske nødmeldinger
Publikums følelse av trygghet for akutthjelp er knyttet til rask respons fra helsetjenesten.
Det er derfor stor oppmerksomhet knyttet til responstider.
Ved mange akuttmedisinske tilstander er tiden viktig for å oppnå best resultat. Uventet
hjertestans, ST-elevasjonsinfarkt, hjerneslag, akutt alvorlig respirasjonsproblem, sepsis og
penetrerende traume er gode eksempler. Noen tilstander skal derfor ha forberedte forløp
som hindrer unødvendig tidsbruk (Se kap. 10 Akuttmedisinske utfordringer om «fast
track»).
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Korrigere virksomhetens aktiviteter
Forbedring av virksomheten er kontinuerlige prosesser. Leder må sørge for fortløpende
oppdatering av retningslinjer i tråd med erfaringer og nye rammebetingelser for tjenesten.
Gode løsninger medfører at helsepersonellet aktivt bidrar i denne prosessen. God praksis i
møte med pasient og kollegaer krever kontinuerlig kvalitetsarbeid.

Helsedirektoratet (2012) har definert de viktigste tidsbegrepene knyttet til AMKsentralens håndtering av medisinske nødmeldinger og ambulansetjenestens gjennomføring
av oppdragene, jf. figur. De fleste tidsintervallene som er illustrert i figuren, er viktige
indikatorer i forbindelse med resultatrapportering, statistikk og kvalitetssikring.
Figuren gir ikke et komplett bilde av kjeden, for eksempel er hjemmetjenesten, legevakt
og andre deler av primærhelsetjenesten ikke tatt i betraktning. Figuren illustrerer de
viktigste tidsbegrepene med utgangspunkt i en AMK-sentral sin håndtering av medisinske
nødmeldinger og inntil sykehus eller annen instans overtar ansvaret for pasienten.
Figuren illustrerer de viktigste tidspunktene langs tidsaksen fra en hendelse inntreffer til
responderende Ambulanse er ferdig med oppdraget og er operativ igjen for nye oppdrag.
De fleste tidsintervallene som er illustrert i figuren er viktige indikatorer i forbindelse med
resultatrapportering, statistikk og kvalitetssikring.

AMK-sentral
enhet

tid

tid på
hendelssted
publikums
tid

AMKreaksjonstid

enhets
reaksjonstid

utrykningstid

enhet operativ igjen

sykehuspersonell
overtar pasient
enhets
tilbakestillingstid

enhet annkommer
sykehus

overleveringstid

transporttid

enhet forlater
hendelsessted

tid hos pasient på
hendelsessted

enhet fremme
hos pasient

enhet ankommer
hendelsessted
fly-/kjøretid

tid fra stoppested
til pasient

enhet rykker ut
enhets
aktiveringstid

enhet svarer

AMK varsler enhet
enhets aksesstid

AMKaktiveringstid

AMK svarer

innringer ringer

sykehus

AMK-aksesstid

hendelse inntreffer

hendelse erkjennes
publikums
reaksjonstid
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tidsintervall
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publikums forsinkelse

tidspunkt

publikum

enhets
klargjøringstid

enhets
omsorgstid
enhets oppdagstid (oppdragsvarighet

enhets responstid

prehospital responstid
prehospital tid

Figur. Oversikt over de viktigste tidsbegrepene med utgangspunkt i AMK-sentralens håndtering av medisinske
nødmeldinger og at pasienten bringes inn til sykehus. Kilde: KITH Definisjonskatalog for LV- og AMK-sentraler 2012.

Tabell: Krav og anbefalinger om responstider.
Funksjon
		

Krav(k)
Anbefaling (a)

Kilde

Svartid 113
		
Svartid legevakttelefon
		
Responstid ambulanse
		
		
		
		
		
		
Responstid legevakt
		
		
		

Krav: 90% innen 10 sek
Akuttmedisinforskriften
Anbefaling: 100% innen 20 sek
Krav 80% av alle henvendelser
Akuttmedisinforskriften
besvares innen 2 minutter		
Anbefaling: 12 minutter for
St.meld. nr. 43
90 pst. av befolkningen i byer og
(1999–2000)
tettsteder (akuttoppdrag, mer enn
10 000 innbyggere i sammenhengende tettbygd):
Anbefaling : 25 minutter for 90 pst.
av befolkningen i grisgrendte strøk		
Utvalget mener at 95 pst. av
NOU 2015:17
befolkningen må kunne nås av
legevaktlege innen 45 minutter
ved utrykning

Svartid 113 og responstid ved akuttoppdrag for ambulansetjenesten er etablert som
nasjonale kvalitetsindikatorer for prehospitale akuttmedisinske tjenester. Ytterligere
tidsparametere forventes publisert (se www.helsenorge.no).

Beslutningsstøtte
Det er nasjonale føringer for og oppfatning av hva som er faglig forsvarlig og god praksis.
Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, Telefonråd, Norsk elektronisk legehåndbok (NEL)
og Norsk legevakthåndbok, er eksempel på nasjonale føringer for god praksis som blir brukt
som beslutningsstøtte i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Triage i akuttkjeden
Triage (fransk) betyr å sortere: Prosess for å bestemme prioritering i behandling av pasienter
basert på hvor alvorlig deres medisinske tilstand er, så tidlig som mulig. Dødelighet og
sykelighet kan reduseres gjennom rask og adekvat medisinsk behandling av de som trenger
det mest.
Det er ulike oppfatninger om verdien av triagesystemer. Den historiske forutsetning for
triage er at en befant seg i en ”dekompensert” situasjon, dvs manglende samsvar mellom
oppgaver og resursser. Triagesystemer er tatt i mer omfattende bruk for å motvirke risiko for
uheldige uplanlagte pasientforløp, og for å lette styring av akutthelsetjenester. Systemene er
mangelfullt validerte, men under utvikling.
4) NAKOS Triage i den akuttmedisinske kjeden rapport nr 2 2014
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Et beslutningsstøtteverktøy setter sammen flere typer informasjon og fungerer som en støtte
ved beslutningstaking. I en medisinsk kontekst utgjør triagesystemer bare en del av
beslutningsstøtteverktøyet4 “som statisk kunnskapsstøtte, konkret informasjon om situasjon
og/eller pasient og andre forhold relevante for situasjonen”.

Etter implementering av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp i AMK-sentralene
i 1994 ble det en økende bruk av triagesystemer i Norge.
De viktigste forskjeller mellom de ulike systemene er definisjoner, terminologi og ulikt
antall hastegrader, prioritet. Det er likevel høy grad av sammenfall i kategorisering av
prioritet. Det er en utfordring at ingen av triage-systemene er like og har moduler som er
tilpasset bruk i alle ledd i den akuttmedisinske kjeden. Noen triagesystemer kan benyttes
i flere faser av pasientforløp. Det mangler et felles nasjonalt triagesystem. NAKOS har
gjennomgått de ulike triagesystemene i rapporten Triage i den akuttmedisinske kjeden
(nr. 2 2014).
		
Du må undersøke hvilke(t) triage-system(er) som brukes i ditt område,
lære deg dette og forholde deg til det.
Hvilke pasienter skal triageres?
Alle pasienter som er i kontakt med
n et legekontor
n en LVS eller AMK
n legevaktslege, sykepleier eller ambulansepersonell
kan være aktuelle for triagering. I alle ledd i den akuttmedisinske kjeden er det også
pasienter som ikke har behov for hastegradsvurdering. I legevakt gjelder dette for eksempel
for pasienter med enkle og ufarlige tilstander, i akuttmottaket for elektive pasienter og
i ambulansetjenesten pasienter som etter en enkel vurdering ikke trenger undersøkelse,
behandling, tiltak eller monitorering under transport.

Nødmeldetjenesten: LVS og AMK
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Alle henvendelser til 116 117 og 113 anbefales triagert i henhold til Norsk indeks for
medisinsk nødhjelp eller Telefonråd. Dette for å sikre riktig og enhetlig respons på
meldinger til LV- og AMK-sentraler. Videre etableres et grunnlag for en felles begrepsbruk
og er en norm for god faglig standard i nødmeldetjenesten.
Et annet system, Manchester telephone triage and advice (TTA) er tatt i bruk ved to
LV-sentraler i Helse Sør Øst. Telefontriagen (TTA) er bygd opp i tre hoveddeler: Kjernen
er 52 hovedsymptomer. Etter valg av hovedsymptom vurderes pasientens helsetilstand
ved bruk av kliniske symptomer. Pasientens aktuelle kliniske symptomer definerer
hastegrad og behandlingstiltak. En egen rådgivningsdel kan understøtte operatørens
rådgivningskompetanse. Utover dette består systemet av utvidete relevante spørsmål for
hvert av hovedsymptomene.

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp
Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) er et papirbasert hjelpemiddel og
beslutningsstøtteverktøy. Indeks er utviklet på basis av «Criteria based dispatch» (King
County, Seattle) på 90-tallet. NIMN er kommet i ny 4. utgave 2018, se til www.nakos.no.
Indeks er basert på medisinsk konsensus om sammenhengen mellom symptomer,
problemer, hendelser, skademekanismer og medisinsk grad av hast og hjelpenivå.

Målet er å støtte riktig og enhetlig respons på meldinger til LVS
og AMK.
Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er:
n grunnlag for en felles begrepsbruk og samhandling
		 i akuttmedisinsk praksis
n norm for god faglig standard i nødmeldetjenesten
n grunnlag for systematisk dialog med innringer
		i nødsituasjoner
n verktøy for telefoninstruksjon i livstruende situasjoner
n systematisk beskrivelse av sammenheng mellom 		
		 symptom eller hendelse (kriterier) og prioritet (hastegrad)
n verktøy for rådgivning knyttet til spesifikke kriterier
n nasjonal anbefaling om standard respons

NORSK

INDEKS
for medisinsk nødhjelp
4. utgave 2018

Norsk indeks inneholder en detaljert beskrivelse av sammenhengen mellom ulike kriterier
(situasjon, problem, symptom og lignende), hastegrad og anbefalt respons.

Vurdering av hastegrad (prioritering)

Nødmelding: Startkort Norsk indeks for medisinsk nødhjelp
Medisinske nødmeldinger skal vurderes med hjelp av norsk indeks for medisinsk nødhjelp.
Operatører starter utspørring i samsvar med START-kort.
Det legges vekt å få frem hva har skjedd, hvor det har skjedd og når tid. Videre om
pasienten eller pasientene er våkne eller ikke, puster selv eller har kjennetegn på livstruende
skader. Nødvendig respons iverksettes og supplerende informasjon innhentes.

Beskrivelse av hastegrader

Haster - gul respons
Tilfeller med behov for lege og ambulanse uten ventetid:
n Pasientens tilstand synes stabil.
n Ingen fare for sikkerheten på stedet.
n Tilfeller der operatør er i tvil og har behov for umiddelbar avklaring iht. 		
vakthavende lege.
Vanlig – grønn respons
Situasjonen tillater ventetid.
n Pasienten formidles kontakt med eller henvises til egen lege eller legekontor eller
legevaktslege, som vurderer henvendelsen ved første passende anledning.
n Eventuelle råd og veiledning tilbys til innringer.
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Akutt - rød respons
Situasjonen krever lege og ambulanse umiddelbart:
n Manifest eller truende svikt i livsviktige organfunksjoner (åndedrett, kretsløp, 		
hjernens funksjon - bevissthet - sentralnervesystem).
n Eventuelt behov for redning (fastklemt o.l.).
n Eventuelt fare for sikkerhet.

Startkort fra Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 4. utgave 2018. Gjengitt med tillatelse
fra NAKOS. For NIMN i sin helhet, se www.nakos.no.

Start
Medisinsk nødtelefon ......................................................................
Legevakten (sted) ............................................................................

Hvor er pas. / ulykken?
Adresse? Kommune?
Telefonnummer?
Telefon i nærheten av pas.?

Hva har skjedd, hva er problemet? Jeg skal hjelpe deg.

VED OPPLAGT RØD RESPONS:
Formidle at ressurser blir varslet.

Lytt nøye til en kort og klar fremstilling.

• AMK:

Bevisstløs pasient:
Gå til 01 / 02 / 03
eller til aktuelt oppslag

Er pas. våken?

• LVS:
Opprett konferanse med AMK.

Ev.:
• Får du kontakt med pas. / kan du snakke med pas.?
• Reagerer pas. på tilrop og forsiktig risting?
JA
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NEI / VET IKKE

Puster pas. normalt?
Ev.: Som han / hun pleier? Som deg og meg?
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Iverksett tiltak for å etablere fri luftvei.

NEI / VET IKKE

01 / 02 Bevisstløs voksen / barn –
puster ikke normalt

Bruk 10 sekunder på å sjekke hvordan
pas. puster.
Ev. for å høre pust selv:
Hold telefonen inntil pasientens munn.

Gå til aktuelt oppslag.

Ved gjentatt henvendelse: Start utspørring på nytt.

JA

03 Bevisstløs voksen / barn – puster normalt
eller til aktuelt oppslag

Et godt samarbeid og delt ansvar mellom spesialisthelsetjenestens AMK og
ambulansetjeneste og kommunehelsetjenestens LVS og legevakter er en forutsetning
for å yte god helsehjelp.
NIMN har en oversikt over rollefordeling og anbefalt respons for de ulike hastegrader:

Rollefordeling og anbefalt respons

RØD RESPONS – akutt

GUL RESPONS – haster

GRØNN RESPONS – vanlig

AMK 1. Varsle ambulanse(r) og LV-lege / LVS.
2. Trippelvarsling hvis relevant.
3. Vurder også å varsle:
• Akutthjelper
• Luftambulanse / legespesialist
• Andre nødetater
• AMK-lege
4. Vurder pasienttransport i privatbil.
5. Vurder resterende kriterier.
6. Sjekk kjernejournal (KJ) dersom kritisk
informasjon.
7. Gi relevante råd / instruksjoner.
8. Hold forbindelsen med innringer, ev. be
innringer ta ny kontakt ved behov.
9. Overvåk aksjonen og oppdater alle involverte.
10. Oppdater involverte om ev. sikkerhetsrisiko.

1. Send ambulanse hvis klart behov og:
• Still relevante tilleggsspørsmål
• Gi relevante råd
• Informer LVS / LV-lege
• Be innringer ta ny kontakt ved forverring
2. Informer LVS / LV-lege, alt. opprett
konferanse på forhåndsdefinert linje.
3. Oppdater involverte om ev. sikkerhetsrisiko.

1. Gjør ett av følgende:
• Formidle henvendelsen til LVS / LV-lege,
alt. opprett konferanse på forhåndsdefinert
linje
• Be innringer ta kontakt med LVS / fastlege
2. Send ambulanse hvis klart behov og:
• Still relevante tilleggsspørsmål
• Gi relevante råd
• Informer LVS / LV-lege
• Be innringer ta ny kontakt ved behov
3. Oppdater involverte om ev. sikkerhetsrisiko

LVS

1. Opprett konferanse med AMK, som overtar
samtalen og iverksetter riktig respons.
2. Bistå AMK med lokalkunnskap.
3. Oppdater LV-legen.
4. Varsle etter kommunal beredskapsplan ved
behov.
5. Oppdater involverte om ev. sikkerhetsrisiko.

1. Vurder resterende kriterier og still relevante
tilleggsspørsmål.
2. Gi relevante råd.
3. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
4. Gjør ett av følgende tiltak iht. lokal instruks:
• Konferer med lege, ev. opprett konferanse
mellom pas. og LV-lege / fastlege
• Be pas. komme til LV
• Avtal annen transport
5. Be innringer ta ny kontakt ved behov.
6. Oppdater involverte om ev. sikkerhetsrisiko.

1. Vurder resterende kriterier og still relevante
tilleggsspørsmål.
2. Gi relevante råd.
3. Gjør tiltak iht. lokal instruks.
4. Kontakt AMK ved behov for ambulanse.
5. Be innringer ta ny kontakt ved forverring.
6. Be innringer ta kontakt med fastlege hvis
relevant.
7. Oppdater involverte om ev. sikkerhetsrisiko.

LVlege

1.
2.
3.
4.
5.

Bekreft meldingen.
Vær tilgjengelig i talegruppe.
Vurder nødvendigheten av å rykke ut selv.
Endre hastegrad ved oppdatert informasjon.
Vurder behov for spesialressurser.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Bekreft meldingen.
Vær tilgjengelig i avtalt talegruppe.
Utrykningskjøring berettiget.
Utfør oppdraget iht. lokal instruks
• Gi situasjonsrapport til AMK
• Meld pas. til leveringssted

1. Bekreft meldingen.
2. Vær tilgjengelig i avtalt talegruppe.
3. Utrykningskjøring bare berettiget under
spesielle forhold.
4. Utfør oppdraget i henhold til lokal instruks.
• Meld pas. til leveringssted

Amb. 1.
2.
3.
4.

Vurder henvendelsen snarest.
Kontakt innringer hvis avtalt med LVS.
Endre hastegraden ved behov.
Kontakt AMK ved behov for ambulanse.

Vurder henvendelsen.
Kontakt innringer hvis avtalt med LVS.
Endre hastegraden ved behov.
Kontakt AMK ved behov for ambulanse.

1. Bekreft meldingen.
2. Utrykningskjøring ikke berettiget.
3. Utfør oppdraget iht. lokal instruks.

BARN PÅ STEDET – BEHOV FOR SPESIELLE
OMSORGSTILTAK
Mange voksne som trenger akutt medisinsk eller
psykiatrisk hjelp og bistand har omsorg for barn
under 18 år. Man regner med at barn under 18 år er
tilstede på hentestedet i ca. 20 % av alle utrykninger
når tilstander er vurdert som alvorlig. Foreldres
sykdom påvirker barna, enten som skremmende
eller uforståelige hendelser, eller fordi sykdommen
endrer forelderens omsorgskapasitet i kortere eller
lengre tid. Helsepersonell har plikt til å kartlegge om
voksne pasienter har barn og barnas omsorgssituasjon
når den voksne er syk. I tillegg skal helsepersonell
gi tilpasset informasjon om den voksnes tilstand.
Plikten gjelder også i akuttsituasjoner.

HUSDYR OG KJÆLEDYR
Innhent informasjon om det er dyr på stedet som kan
forstyrre ambulansepersonell / lege. Ved behov, be
innringer / andre tilstedeværende om å plassere dyr i
et separat rom / avlukke eller sørge for annen sikring.

EMPATI
Definisjon på empati: Empati er i denne sammenheng
definert som at helsepersonell i medisinsk
nødmeldetjeneste formidler forståelse og omsorg
for den situasjonen innringer befinner seg i.

RÅD TIL INNRINGER
Rådene er basert på en blanding av vitenskapelig
evidens, beste faglige praksis, tradisjoner og erfaringer.
Det er ingen uttømmende liste, dvs. at det kan tenkes
at det finnes andre, og mulig bedre råd, som bør gis
innringer. Ingen situasjoner vil være helt like, operatører
i den medisinske nødmeldetjenesten må derfor hele
tiden gjøre et skjønnsmessig utvalg og tilpasning av
aktuelle råd i den foreliggende situasjonen.

BETYDNINGEN AV EMPATI:
Empati er det operatøren sier (valg av ord og
uttrykksmåte) som øker sjansen for at innringer
opplever operatørens forståelse og omsorg. Forutsatt
at empati fremføres på riktig måte, vil det i betydelig
grad kunne redusere stress- og spenningsnivået hos
innringer, og gjøre det lettere å føre en målrettet samtale
der operatøren gir rasjonell og effektiv helsehjelp. Riktig
fremføring av empati krever og bør være gjenstand
for egen opplæring.

Råd til innringer er delt i 2 kategorier:
A) Generelle råd og informasjon.
B) Førstehjelp og andre råd.
I tillegg er rådene gruppert tematisk med overskrift.
De grupperte rådene er nummerert og det kan være
flere råd i samme tematiske gruppe.
Kategori A, generelle råd og informasjon, vil kunne
være aktuelle for alle kriterier under oppslaget, det
tematiske gruppenummeret er derfor ikke markert
for hvert enkelt kriterium. Gruppenummer for råd i
kategori B, førstehjelp og andre råd, er angitt spesifikt
for alle kriterier hvor rådene synes relevante.
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OM SAMTALEN MED INNRINGER
STARTKORT, INSTRUKSJONSOPPSLAG OG
STANDARDOPPSLAG
Startkortet skal sikre innhenting av nøkkelinformasjon
og føre operatøren til relevant oppslag. Bruken av
startkortet, instruksjonsoppslag og standardoppslag
gjennomgås i e-læringsprogrammet. I standardoppslagene skal kriterielisten brukes som en sjekkliste
av vitale funksjoner, basert på en systematisk
gjennomgang av bevissthet, luftveier, respirasjon og
sirkulasjon. Det betyr at de mest tidskritiske kriteriene
står øverst. Kriteriene er utformet slik at de lett kan
benyttes som spørsmål til innringer. «Tilleggsspørsmål
og tips til operatøren» gir utfyllende informasjon som
kan være til hjelp under utspørringen.
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Telefonråd
Telefonråd er et hjelpemiddel for beslutningsstøtte, fagutvikling
og kvalitetssikring som kombinerer ”Norsk indeks for
medisinsk nødhjelp” med ”Medarbeiderråd for legevakter og
allmennlegekontorer”. Til sammen dekkes et bredt spekter
av problemstillinger som medarbeidere på legevakter og
allmennlegekontorer møter.
Telefonråd5 kan lastes ned fra Helsebiblioteket.
Opplæringsoppgaver i Telefonråd er også tilgjengelig på nettsiden.
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) har
ansvaret for revisjon.

Andre kilder til beslutningsstøtte
«Legevakthåndboken» er en klinisk referansehåndbok hovedsakelig beregnet på leger i
legevakt. Den har også stor utbredelse blant alle typer helsepersonell samt hos befolkningen.
Den er en praktisk håndbok som gir beslutningsstøtte og behandlingsråd.
Digital utgave ble lansert i september 2012. Legevakthåndboken er gratis tilgjengelig for
alle i Norge, enten på internett via www.helsebiblioteket.no eller www.lvh.no eller ved
nedlastbar app til smarttelefon. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)
har ansvaret for revisjon og tilpasning av det faglige innholdet. Den elektroniske versjonen
av Legevakthåndboken har den samme struktur og inndeling som tidligere versjoner. Stoffet
er spisset mot legevakt og avgrensninger gjort mot fastlegens oppgaver. Akuttmedisindelen
er rettet mot allmennlegenes funksjon og korresponderer med innholdet i de obligatoriske
kurs i akuttmedisin for allmennleger.
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Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et praktisk oppslagsverk som kan brukes
av alle i helsetjenesten, og som kan bidra til en kvalitetsheving av arbeidet. Den finnes
elektronisk på www.helsebiblioteket.no. NEL er utarbeidet for norsk helsetjeneste
av norske fagfolk. Produktet ble opprinnelig laget for allmennleger, men er et nyttig
kunnskapsverktøy for mange grupper helsepersonell.
NEL inneholder blant annet pasientinformasjon og beskrivelser av kliniske prosedyrer,
symptomer og sykdommer og behandling av disse. I tillegg finnes informasjon om:
n førstehjelp
n legemidler
n trygdemedisin
n vaksiner
n legemiddelinteraksjoner
Praktiske verktøy som skjemaer og diagnoselistene ICD-10 og ICPC er også lett
tilgjengelig. I de enkelte kapitlene finnes lenker til relaterte tilstander, undersøkelser,
behandlinger, undervisningsprogram, illustrasjoner, bilder og videoer.

5) www.helsebiblioteket.no/oppslagsverk/alle-oppslagsverk/telefonrad

Legevaktarbeid, en innføringsbok for leger og sykepleiere
Legevaktarbeid, 2016 Gyldendal akademisk, ISBN 978-82-05-48460-3

Boka gir en omfattende og systematisk gjennomgang av legevaktens organisering, drift og
yrkesutøvelse. Her presenteres også noen typiske og vanlige problemstillinger, med vekt på
forløpene, fra den første henvendelsen til pasienten har fått hjelp gjennom råd, behandling
på legevakten eller innleggelse på sykehus.
Boka er spesielt tilrettelagt for sykepleiere som arbeider på legevakt og LVS, for turnusleger
og legevaktleger, ambulansearbeidere og andre som samarbeider med legevaktpersonell i den
akuttmedisinske kjeden eller i kommunehelsetjenesten.

Triage på skadested
Felles hovedmål for all redningsinnsats er å redde liv og helse og oppnå størst mulig grad
av overlevelse med minst mulig varige skader og komplikasjoner. Det er utarbeidet egen
veileder for triagering på skadested. Hovedtrekkene gjengis under i prioriteringsgrupper
med tilhørende navn og farge.
Grovtriage er en svært enkel
måte å sortere på og er egnet
for legfolk. I en situasjon med
mange skadde kan en rope:
Kom hit: Da vil en få tre
grupper: De røde greier ikke
reise seg, de gule kan løfte
en hånd eller fot, de grønne
kommer i retning deg.

SKADESTED

UTILSTREKKELIG RESSURSER

Grovtrige

Individell triage ved
massseskade
-for alle
personellgrupper
og helsepersonell
med lite erfaring

Rød

Akutt

Gul

Individell triage ved
massseskade
-for helsepersonell
med adekvat
akuttmedisinsk
erfaring

Rød

Akutt

Rød

Haster

Akutt

Grønn

Grønn

Livløs

Triage på Legevakten

Vanlig

Blå

Avvente

Livløs

Mange legevakter har innført et system for triage ved mottak.
Den første vurderingen av pasienter skjer vanligvis ved telefonsamtale til legevaktsentralen
(LVS). Ved større legevaktstasjoner henvender pasientene seg direkte uten forhåndsvurdering.6

Triage i Akuttmottak
Bruk av triagesystem i akuttmottaket muliggjør en mer systematisk pasientundersøkelse og
markert bedre dokumentasjon av pasientens tilstand i form av vitalparametre.
6) Legevaktarbeid Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-48460-3
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Vanlig

Triagesystemer som er i bruk i Norge
Manchester Triage System (MTS)
Er utarbeidet for akuttmottakene i Storbritannia. Systemet har ikke eget system for
ambulansetjenesten. Triagemetoden i MTS består av å identifisere en kontaktårsak ut fra det
mest fremtredende symptomet som pasienten eller en omsorgsperson beskriver. MTS har
51 kontaktårsaker, for eksempel allergi, brystsmerter eller hodeskade og hver kontaktårsak
har eget flytskjema. Flytskjema inneholder generelle og spesifikke diskriminatorer som
differensierer mellom pasientene slik at de kan plasseres i en av fem hastegrader.
Vitalparametre måles dersom de inngår som diskriminator ved den enkelte kontaktårsaken.
Vitalparametre som inngår som diskriminator i systemet er: Puls, oksygenmetning (SpO2)
i blodet, blodtrykk, pustefrekvens og blodsukker.

Rapid Emergency Triage and Treatment System (RETTS)
RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System) er ett av flere 5-nivå
triagesystemer. RETTS (opprinnelig METTS: Medical Emergency Triage and Treatment
System) er et svensk triagesystem utviklet ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset og
ble i utgangspunktet utviklet for akuttmottak (METTS-A). Siden er det tilkommet
traumemodul (METTS-T), prehospital modul (METTS-pre), psykiatrisk modul (METTSpsy) og pediatrisk modul (METTS-p). I 2011 ble alle modulene slått sammen til RETTS
for hele akuttkjeden (vitale parametre + ESS 0-160).
Prehospitalt brukes RETTS som en del av en standarisert pasientundersøkelse basert på
ABCDE-prinsippene.
Triagering i RETTS baserer seg på vitale parametre (VP) og kontaktårsak/Emergency
Symptoms and Signs (ESS). Bruken av vitale parametre gir en objektiv basis for
triageringen, og METTS/RETTS har god til meget god interindividuell reliabilitet.
Utfallet av VP og ESS bestemmer pasientens prioritet.
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Pasienten skal triageres to ganger. Første triagering gjøres ved ankomst pasient (omsorg
start), siste triagering ca. 10 minutter før levering, evt. ved levering ved kort transporttid
(omsorg slutt).
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For ambulansepersonell brukes RETTS som en del av en standardisert pasientundersøkelse.
I RETTS-systemet finnes en femte sorteringsgruppe Blå prioritet. BLÅ klassifiserer
pasienter med et sterkt begrenset akutthjelp knyttet til bagatellmessige medsinske
problemer, som gjerne kan løses på et annet nivå. Blå prioritet i ambulansetjenesten
benyttes for kategorier som ikke skal ha triage.
South African Triage Scale Norge (SATS Norge)
Triagemodellen i SATS Norge består av to deler. Systemet vurderer pasientene ut fra
en klinisk prioritetsliste som er en liste over 41 ulike symptomer eller tilstander , og
Triage Early Warning Score (TEWS). TEWS er et scoringsverktøy for vitale parametre
(pustefrekvens, oksygenmetning i blodet, puls, systolisk blodtrykk, bevissthetsgrad
og temperatur) samt skade og mobilitet. Den kliniske prioriteringslisten inneholder
symptomer eller tilstander som leder til fastsatte hastegrader. Pasienten kan ikke tildeles
lavere hastegrad enn hastegraden som fastsettes i henhold til prioritetslisten. Dersom

pasienten ikke har et symptom eller tilstand beskrevet i den kliniske prioritetslisten,
vurderes pasienten som laveste prioritet (grønn). Videre måles vitale parametre
og pasientens mobilitet og eventuell skade vurderes. Det gis poeng etter definerte
referansegrenser som samlet gir en TEWS-score.

Masseskadetriage
Ordet ”masseskadetriage” bør brukes konsekvent i betydningen av en strukturert
arbeidsmetode som skal sikre at man prioriterer de skadde på best mulig måte. Dette
danner grunnlag for at man gjør ”best mulig for flest mulig” ved hendelser der antallet
pasienter overstiger de tilgjengelige behandlings- og transportressurser på skadested.
Nasjonal veileder for masseskadetriage7 beskriver hvordan rask hastegradsvurdering av
pasientene skal utføres i situasjoner hvor man ikke har tilstrekkelig ressurser til å gi hver og
en optimal behandling.
Denne angir at pasienter som ved en masseskadehendelse skal transporteres til sykehus eller
annet behandlingssted rutinemessig skal triageres som rød (akutt), gul (haster) eller grønn
(vanlig) på skadested.
TRANSPORT

TILSTREKKELIG RESSURSER
Individell triage ved
ambulansefartøy

Rød
Oransje
Gul

Blå

Individell triage i
akuttmottak/
legevaktstasjon

TRAUMETEAM
Presis diagnostikk
og behandling

Rød

Akutt

Oransje
Truende

Gul

Haster

Diagnose (CD-10)
og skåringssystemer
(AIS)

Grønn
Vanlig

Blå

Avvente

Taktisk triage
Som det fremgår av figur er valg av triagemetode avhengig av tidspunkt og sted i
pasientforløpet og balansen mellom oppgaver og ressurser. Den enkleste form for triage
er grovtriage der man kun prioriterer ut fra respons på verbal oppfordring til en gruppe
skadde. Individuell masseskadetriage er også meget forenklet for å spare tid når det er
stor ubalanse mellom oppgaver og ressurser på skadestedet. Hverdagstriage krever som
regel mer tid siden systemene baseres på en fullstendig primærundersøkelse, noe som er
egnet i transportsituasjon eller når det vurderes å være balanse mellom antall skadde og
helseressurser. Valg av triagemetode er altså et situasjonsbestemt taktisk valg, og begrepet
”taktisk triage” brukes for å illustrere dette.
7) Nasjonal veileder for masseskadetriage IS-0380, Helsedirektoratet 2013
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Grønn

MOTTAK

Implementering og kvalitetssikring av triagesystemer i alle ledd i den akuttmedisinske
kjeden vil bidra til økt forståelse for metodikken i masseskadetriage. I en masseskade
situasjon vil den viktigste effekten av kvalitetssikrede triagesystemer anvendt i daglig
drift være at kjeden så tidlig som ressurssituasjonen tilsier det, har evne til å skifte
fra masseskadetriage til triagesystemer som optimaliserer vurdering og behandling av
pasientene.8

Krav til dokumentasjon og bruk av lydopptak
Journal, dokumentasjonsplikt
Behandlende helsepersonell er pliktig til å føre pasientjournal iht Lov om helsepersonell
m.v. (helsepersonelloven) kapitel 8.9 Pasientjournalloven og Forskrift om pasientjournal
(spesielt § 8) regulerer dette. Vær oppmerksom på at pasienten har rett til innsyn i journal.
Hovedmålet med journal i akuttmedisinsk arbeid er at «relevante og nødvendige
opplysninger på en rask og effektiv måte blir tilgjengelige for helsepersonell».
Pasientjournalsystemer binder foreløpig ikke sammen leddene i det akuttmedisinske
nettverket. I primærhelsetjenesten er det flere ulike journalsystemer. Pasientjournal hos
fastlege, journal for legevakt og journal for helseforetak er separate journalsystem. Kun
noen svært få ambulansetjenester har elektronisk pasientjournal. De fleste må derfor
bruke papirjournal. Framtidig system vil kontinuerlig oppdatere pasientinformasjon
i samarbeidende ledd, og tilgang til informasjon gis gjennom tilgangskontroll og
konteksttilpasset visning av data.
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På grunn av systemutfordringer og spesielle behov av stor betydning for pasientsikkerhet
som er knyttet til uplanlagte forløp, er det særlig viktig med systematisk og direkte muntlig
overføring av informasjon mellom behandlingsleddene, støttet av korrekt, utfyllende og
oppdatert skriftlig dokumentasjon.
Det er viktig at neste ledd i behandlingsforløpet kan bygge på oppdatert, pålitelig,
systematisk og tydelig formidlet informasjon.
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Alle AMK og noen LVS dokumenterer mottak og respons på henvendelser i dagens
registreringsverktøy AMIS. Andre LVS dokumenterer i legevaktens journalsystem.
Dokumentasjon kan defineres som løpende meddelelser om hva som foregår av
betydning på et nærmere bestemt fagområde. Med dokumentasjonsplikt menes
den plikten helsepersonell har til å nedtegne og dokumentere sin virksomhet. Jf.
Helsepersonelloven kap. 8.
Den skriftlige dokumentasjonen som foreligger, er både et virkemiddel for kvalitetssikring
og en indikator på kvaliteten av de tiltakene som utføres.

8)
9)

NAKOS rapport nr. 2 2014 Triage i den akuttmedisinske kjeden
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64

Dokumentasjonen tjener flere formål:
n dokumenterer pasientbehandling som er gjort
n tjener som kommunikasjon helsepersonell imellom, også ved vaktskifte og ved behov
		 for ekstra personell
n gir grunnlagsmateriale i forbindelse med tilsyn fra Statens helsetilsyn ved AMK- og
		LV-sentralene
n tjener som bevismateriale i forbindelse med etterforskning og i klagesaker og tvister
n er noe politiet og eventuelt domstolene kan kreve å få utlevert (inkludert lydlogg) i
		 forbindelse med etterforskning av alvorlige straffesaker
Videre utgjør dokumentasjon et grunnlag for:
n
n
n
n
n

statistikk
undervisning, opplæring og oppfølging av helsepersonell
ulike meldinger som helsepersonell skal gi etter lovgivningen
trygghet
forskning og for videreutvikling av helsepersonellets virksomhet

Dokumentasjon bør inneholde:
n
n
n
n
n
n

navn på pasienten det gjelder, der dette er kjent
klokkeslett for henvendelsen
hvilke symptomer som fremkommer
de vurderinger som er gjort, for eksempel hovedproblem, hastegrad osv.
de råd som er gitt
de tiltak som er iverksatt, for eksempel varsling av legevaktslege, ambulanse etc.

Dataverktøyets rolle

Lydlogg
AMK og LVS har forskriftsfestet krav om å ha utstyr for lydopptak av viktig trafikk,
herunder lydopptak til bruk for dokumentasjon og kvalitetssikring av virksomheten.
(Akuttmedisinforskriften § 13e og § 15j)
Dette innebærer en systematisk og kronologisk registrering av virksomhetens aktiviteter.
Logging skal benyttes på dedikerte telefonlinjer og nødnettsamband.
Dette omfatter også den første kontakt med legevakten på telefon.
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Økte krav til kvalitet og tilgjengelighet gjør dataverktøy velegnet for dokumentasjon.
Dataverktøy for dokumentasjon gir ikke minst fordeler i form av automatiske registreringer
(tidspunkter, folkeregister m.m.). Meldinger i form av tekst må kunne dokumentere
kommunikasjonen mellom for eksempel AMK, LVS og de utrykkende ressursene.
Det er også et krav at dokumentasjonen skal oppbevares etter reglene for pasientjournal.
I tillegg må dokumentasjon ses i lys av reglene om taushetsplikt. Hensynet til tilgjengelighet
og behovet for kommunikasjon av pasientopplysninger må da veies mot hensynet til
pasientens personvern.

Det primære formål med lydlogg i nødmeldetjenesten er å sikre adekvat respons på
nødmeldinger, f.eks. ved at AMK-operatøren kan kontrollere at hun har oppfattet riktig
adresse. Videre vil man gjennom bruk av lydlogg tilrettelegge for forsvarlig dokumentasjon
av virksomheten.
Dernest vil lydloggen kunne være et hjelpemiddel ift. opplæring, evaluering og
kvalitetsforbedring av tjenesten, samt tjene som dokumentasjon i klagesaker. Lydlogg kan
komme til nytte i politietterforskning. Bruk av lydlogg begrenses av taushetsplikten.
AMK- og legevaktsentralers lydopptak er å anse som pasientens journal. Helsetjenesten
må ta hensyn til offentlighetens legitime krav på innsyn og skal tåle eventuell rettmessig
kritikk for vår håndtering. Dette bør skje på systemnivå og ikke individnivå.
Nødmeldetjenesten er avhengig av publikums tillit. Det er også behov for et
konstruktivt samarbeid med medier for å skape forståelse og mulighet for å utnytte
publikum som akuttmedisinsk ressurs. Helsetjenesten må være villig til å dele hendelser,
være åpne for og tåle innsyn.
AMK- og LVS-operatørene utfører arbeid tidvis under betydelig operativt stress, der
liv og helse står på spill. Flere hendelser må ofte håndteres samtidig. Lydlogg dokumenter
ofte bare et fragment av den virkeligheten operatøren forholder seg til. I ettertid og
med etterpåklokskap vil arbeidets kvalitet kunne oppfattes annerledes enn når en er i
situasjonen.
Operatører kan oppfatte denne potensielle eksponeringen som meget belastende. Lydfilene
inneholder mye og unik informasjon, men gir ikke det hele bildet. Blant annet mangler den
dialogen som foregår mellom de som til enhver tid er i nødmeldesentralen.
Lydfilene kan betraktes som arbeidsdokumenter for sentralen og er kommunen og
helseforetakets eiendom. Transkribert versjon lagt til EPJ vurderes som pasient eiendom.
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Utlevering av lydlogg
Lydlogg anses som en del av journalmaterialet så lenge sykehuset eller kommunen
oppbevarer lydloggen. Forskriftspålagt oppbevaring er minimum 3 år. Ved spørsmål om
utlevering til for eksempel politi, advokat eller pårørende må sykehuset eller kommunen
derfor følge de samme regler som for utlevering av journalmateriale for øvrig.
Innsyn i lydlogg
Akuttmedisinforskriften § 20 Oppbevaring av lydlogg10
Innsynsrett i pasientjournal fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1, jf.
helsepersonelloven § 41. Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 fastslår at pasienten og
bruker har rett til innsyn i journalen sin med bilag og etter særlig forespørsel rett til kopi.
Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasient eller brukers død, om ikke
særlige grunner taler imot det. Dersom pasienten ber om det, har han eller hun også rett til
innsyn i og avspilling av lydopptaket.
I merknaden til pasientjournalforskriften § 11 fremgår at når en pasient ber om innsyn, kan
det i en del tilfeller være naturlig at helsepersonell tilbyr seg å gå gjennom journalen
sammen med pasienten. Lydopptaket gir ikke nødvendigvis et fullstendig bilde av
hendelsesforløpet.
10) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/akuttmedisinforskriften/id2409330/

Redaksjonens anbefaling
For å sikre grunnleggende hensyn til pasienten og innringers personvern, og for å
ivareta den enkelte AMK-medarbeiderens arbeidsmiljø i pressede situasjoner, bør det
være nasjonalt entydige retningslinjer for pasienter, pårørende og eksterne instanser
vedrørende tilgang til å høre opptak av nødsamtaler eller få utskrift av disse. Dette
er en forutsetning for publikums tillit til at helsevesenet behandler samtaler i en
krisesituasjon fortrolig.
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10

Akuttmedisinske utfordringer
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Ved enkelte tilstander, der tidsfaktoren ansees som
kritisk eller potensielt kritisk, stilles det spesielle
krav til rask håndtering og god samhandling. I dette
kapitelet omhandles samhandlingsrutiner, retningslinjer
og rolleavklaringer for å ivareta en velfungerende
akuttmedisinsk kjede.

Oppdatert informasjon kan finnes via internett, blant annet på:
www.trauma.org
www.nrr.org
www.erc.edu
www.sepsistrust.org
www.strokeupdate.org
www.escardio.org
Enkelte tilstander, der tidsfaktoren ansees som kritisk eller potensielt kritisk, setter spesielle
krav til rask håndtering og god samhandling for å unngå tidstap. En velfungerende
akuttmedisinsk kjede er i disse situasjonene helt avgjørende for resultatet.
Dette krever avklarte samhandlingsrutiner, retningslinjer og rolleavklaringer. Behandling
som tidligere ble gitt i sykehus, kan helt eller delvis skje før innleggelse. Nærmeste sykehus
er ikke alltid riktig sykehus for pasienten. Effektiv og presis akuttmedisinsk kommunikasjon
vil påvirke evnen til å fange opp og ivareta situasjonene.
For å oppnå et best mulig pasientforløp bør det legges opp til «direkteforløp» (fast track) for
nærmere definerte problemstillinger og tilstander. Dette vil med stor sannsynlighet utvikles
videre.

Fast-track

18%

18% Brystsmerter

6%

Akutt koronarsyndrom

6% Hjerneslag

Ved akutte, koronarsuspekte brystsmerter er det gitt en nasjonal standard for maksimal
tidsbruk1. Målsetting er at pasienten tar kontakt med helsetjenesten innen maksimalt 30
minutter etter smerteanfall, at helsetjenesten bruker maksimalt 30 minutter på prehospital
diagnose og behandling, og at sykehus gjennomfører nødvendig behandling (for eksempel
PCI) innen ytterligere 30 minutter.
Tiltaksplan er avhengig av distanse til invasivt hjertesenter. ST-elevasjonsinfarkt (STEMI)
med brutto transporttid over 90 minutter til invasivt senter skal vanligvis ha trombolyse,
1) http://tidsskriftet.no/2014/02/originalartikkel/folges-retningslinjene-behandling-av-hjerteinfarkt#reference-13
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Viktige problemstillinger og tilstander er (noe mer spesifikt omtalt lenger nede):
The «first hour quintet» (ERC, link):
n Hjertestans
Inndeling av “First Hour Quintet”
n Pustevansker
47% Andre tilstander
5% Hjertestans
n Alvorlige ulykker
2% Alvorlig ulykker
n Brystsmerter
5%
n Hjerneslag
2%
Andre
n Sepsismistanke
22%
22% Pustevansker
47%
n Fraktura colli femoris
n Dyp aksidentell hypotermi

hvis det ikke er kontra-indikasjoner. Ambulanse eller primærlege må omgående avklare
tilstanden ved hjelp av mellom annet 12 kanals EKG. EKG overføres vanligvis til sykehus
og tolkes av indremedisiner eller kardiolog. Videre tiltak og transportform avgjøres sammen
med AMK og i dialog med den eller de som ser pasienten. Disse pasientene skal ha “fast
track” og i tilfeller med lang transportvei eller uttalt klinisk bilde ha luftambulanse.

Plutselig uventet
hjertestans
Defibrillatorer utenom
helsetjenesten bør være registrerte i
Hjertestarterregisteret som driftes av
helsemyndighetene.2
Plutselig uventet hjertestans utenfor
sykehus skal rapporteres til Norsk
hjertestansregister.3

«Sjansen til å overleve plutselig, uventet
hjertestans øker jo tidligere det første
defibrilleringsjokket kan gis. Motsatt avtar
sjansene med 7-10% for hvert minutt som
går hvis ingenting gjøres. Tidlig igangsatt god
HLR vil statistisk mer enn fordoble (kanskje
tredoble) sjansen til å overleve hos dem som
blir forsøkt defibrillert og at dette gjelder selv
lenge etter at hjertet har stanset.”
(ref: Norsk Resusciteringsråd)

AMK og LVS har en kritisk viktig
rolle i å identifisere situasjon, iverksette varsling, og veilede innringer i HLR. LVS skal uten
opphold ta AMK inn i anropet og bistå AMK. AMK skal umiddelbart varsle nærmeste
ressurser, iverksette veiledning og holde kontakt med stedet.
Se kap. 15. Vedlegg Avansert HLR – voksne Avansert HLR - barn og resuscitering av
nyfødte. Plakater gjengitt med tillatelse fra Norsk Resusciteringsråd

Pustevansker
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Pustevansker indikerer ofte en alvorlig tilstand. I mange tilfeller er pustevansker en del av et
sammensatt sykdomsbilde, eller forverring av en kronisk tilstand.
God telefontriage, systematisk undersøkelse og kontinuerlig overvåkning og vurdering
er avgjørende ved behandling av disse pasientene. Ett viktig moment i telefontriage er
respirasjonsfrekvens (>30? <10?) og respirasjonsmønster.

Potensielt alvorlig traume - traumesystem
Se Nasjonal traumeplan.4 Traumesystemet skal omfatte pasienter med potensielt alvorlig
skade og inneholder en detaljer liste over kriterier for transport til traumesenter eller (hvis
mer enn 30-45 minutter til traumesenter) til akuttsykehus med traumefunksjon.
«Et traumesystem er en organisering av alle ressurser i den kjeden som behandler den alvorlig
skadde pasient, der sømløs overlapping og informasjonsflyt tilstrebes i et system uten terskler
2) https://www.113.no
3) https://www.nakos.no/course/index.php?categoryid=137
4) http://traumeplan.no/

eller flaskehalser. Traumesystemet omfatter derfor alle ledd, fra forebygging over førstehjelp
på skadested til rehabilitering, det inkluderer pasienterfaringer og implementering av
overvåkingssystemer som det nasjonale traumeregister.»
Destinasjonskriteriene er sammen med relevante hendelsesoppslag i Norsk indeks styrende
for pasientlogistikken.
Rask varsling til AMK og iverksetting av livreddende førstehjelp på skadested, er starten
på all traumebehandling. Moderne traumebehandling skjer etter prinsippene i ATLS
(Advanced Trauma Life Support) og PHTLS (PreHospital Traume Life Support) (©).

Hjerneslag

Hjerneslag er en felles betegnelse for hjerneinfarkt og hjerneblødning.
Symptomene på hjerneslag oppstår plutselig. En enkelt test kan redde liv. Mistenker du
hjerneslag, kan du spørre den det gjelder om å gjøre følgende:
PRATE – prøv å si en enkel sammenhengende setning.
SMILE – prøv å smile, le eller vise tennene.
LØFTE – prøv å løfte begge armene.
Symptomene på hjerneslag kan variere. De vanligste symptomene er «FAST-symptomer»
Mistanke om hjerneslag
F = Fjes: ansiktslammelse
A = Armparese: lammelse i en arm
S = Språkforstyrrelse: for eksempel vanskelig å finne ord
(KUNNE også omfattet synsforstyrrelse)
T = Taleforstyrrelse: dysartri, utydelig tale

Sepsis
Introduksjon6
Sepsis er en livstruende tilstand som oppstår når kroppens reaksjon på en infeksjon
medfører organsvikt. Dette er en tilstand der det kliniske bildet kan endre seg raskt, og der
det kreves gjentatte scoringer.
Tidlig identifikasjon av sepsispasienten er viktig. Tidlig væsketilførsel og antibiotika
behandling reduserer utvikling av septisk sjokk og død.
Ved mistenkt eller sikker infeksjon brukes det prehospitalt to scoringssystemer for å
oppdage pasienter med sepsis.
5) Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 4. utgave 2017 Kort 28
6) Kilde nasjonal tiltaksbok ambulanse Helse Midt
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Følg lokale prosedyrer. Hvis tegn og symptomer gir mistanke om hjerneslag, kan det være
indikasjon for trombolyse eller trombektomi selv flere timer etter symptomdebut. Det er
i økende grad individuelle vurderinger som avgjør behandling, så noen absolutt tidsgrense
er vanskelig å sette. Ha lav terskel for akuttoppdrag hvis < 12 timer siden debut og konferer
evt. med lege etter lokale prosedyrer for råd, evt. etter å ha sendt ut ressurser.5 De ulike
områdene kan ha forskjellig tilnærminger til “wake-up stroke”.

SIRS-kriterier
Hjertefrekvens > 90/min
Respirasjonsfrekvens > 20/min, eller PaCO2 < 4.3 kPa
Temperatur > 38 ºC eller < 36 ºC
Hvite blodlegemer (leukocytter) > 12 x 109/l eller < 4 x 109/l. (Lite aktuelt
prehospitalt)
2 eller flere SIRS-kriterier gir mistanke om sepsis.
qSOFA-kriterier
Respirasjonsfrekvens 22 eller over
BT systolisk 100 eller under
Nedsatt bevissthet, endret mental status, nyoppstått forvirring
To eller flere qSOFA-kriterier gir sterk mistanke om sepsis.
Ved minst to kriterier: Konsultasjon med lokal lege. På bakgrunn av nylige erfaringer
har ambulansepersonell nå ved mistanke om sepsis på grunnlag av SIRS eller qSOFA
konferanseplikt med akuttmottakslege. Bistand av legevakt eller luftambulanse for
tidlig antibiotikabehandling og rask transport til sykehus skal vurderes.
Vær oppmerksom på at kriteriene for rød eller oransje RETTS triage kan være strengere
enn SIRS og qSOFAkriteriene over. RETTS-kriterier vil være styrende for prioritet når det
ikke er treff i SIRS eller qSOFA.

Symptomer og tegn
Sepsis begynner ofte med feber og frostanfall, men det kliniske bildet kan være uklart.
Andre symptomer og tegn er nedsatt allmenntilstand, nedsatt bevissthet, uro, økt
respirasjonsfrekvens, initialt varm hud, senere kald og klam, takykardi, forlenget kapillær
fylningstid, kalde ekstremiteter, hypotensjon, hodepine, kvalme og brekninger. Noen
pasienter er hypoterme.
Petekkier og nakkestivhet er alvorlige tegn som man aktivt bør undersøke om er tilstede.
Tegn på lokal infeksjon (urinveier, luftveier, hud).
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Undersøkelser og sykehistorie
Primærundersøkelse
n mål temperatur
Sekundærundersøkelse medisinsk pasient
n undersøk med tanke på utslett, petekkier, nakkestivhet. Fontanelle hos spebarn
n lokale infeksjonstegn (urinveier, luftveier, hud)?
n kjent hudinfeksjon, åpne sår, kutt, forbrenninger?
n inneliggende urinkateter eller sentralvenøst kateter?
n nylig operasjon, skade, sår, dyrekontakt/bitt?
n alvorlig underliggende sykdom?
n kreftpasient som får cellegift/kjemoterapi?
n nedsatt immunforsvar?
n diabetes, immunsupprimerende medisiner
n fjernet milt?
n langtidsbehandling med steroider (prednisolon, kortison
n nyresvikt, leversvikt, AIDS?
n alder ≥ 65 år eller ≤ 1 år?
n stoffmisbruker (sprøytebruker)?
n gravid eller fødsel siste 6 uker?
n nylig utenlandsreise?

Behandling og observasjon
n reevaluer ABCDE
n volumbehandling voksne og barn (vurder å henge opp to infusjoner)
n oksygenbehandling, høy flow til alvorlig syke. Senere reduseres oksygentilførselen i
		 henhold til vitale parametre og klinisk tilstand. Tilstreb SpO2-verdi 90-95%
n lav terskel for konsultasjon og bistand av lege eller luftambulanse. Aktuelt å gi
		 antibiotika prehospitalt ved lang transporttid, spesielt ved treff i qSOFA
n varsle AMK ved mistanke om sepsis
n hyppig reevaluering

Multisyke

Studier har vist at ved 65 års alder har 2/3 av de som oppsøker primærhelsetjenesten,
to eller flere kroniske sykdommer. Ti år senere er tilsvarende mer enn 90% multisyke.
Dette innebærer behov for skjerpet aktsomhet, og behov for bred klinisk forståelse og
vurderingskompetanse, slik den erfarne lege har. Det er derfor her ikke alltid ønskelig med
“fast track” i betydningen «bypass» av primærlegen.
www.legemiddelverket.no

Hypotermi

Aksidentell hypotermi defineres som utilsiktet redusert kjernetemperatur i kroppen.
Det skilles mellom alvorlig, potensielt livstruende hypotermi ved temperatur under 30oC, og
moderat hypotermi i området 30 – 34oC. Barn som utsettes for overflatekjøling nedkjøles
raskere enn voksne fordi kroppsoverflaten er større i forhold til vekt hos barn enn hos
voksne og varmetapet derfor raskere.
Se til Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi Traumatologi.no7

Rus og Psykisk helse

Også rus og akutte psykiske problemer hører til akuttmedisinen, og derfor også til AMK
og LVS sine oppgaver. Ofte er somatikk, rus og psykiatri kombinerte problemstillinger som
kan være knyttet til farer som er lette å overse.
Med mindre pasienten truer med å skade seg selv eller andre eller har tatt medikament
overdose er det få psykiatriske eller rusede tilstander som er livstruende. AMK og LVS må
gi seg tid til å kartlegge problemet, evt. etter at ressurser er sendt ut ved akuttsituasjoner.
Sentralene må knytte til seg ressurser også i psykiatrien.
For mange av pasientene koster det mye å ta kontakt med utenforstående. I en slik situasjon
er ofte pasienten sårbar for avvisning og samtidig mottakelig for andres vurdering av
problemene. Avvisning kan føre til forverring av tilstanden og i verste fall fare for selvmord.
7) http://traumatologi.no/wp-content/uploads/2017/04/Nasjonal-retningslinje-handtering-av-aksidentell-hypotermi.pdf
8) Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 4. utgave 2018 kort 23
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I kaldt vann mister kroppen mye varme og nedkjøles raskt. Nedkjøling i snøskred tar tid, og
de fleste som omkommer, dør av kvestelser eller av kvelning før de blir nedkjølt. Nedkjøling
utendørs skjer oftest i forbindelse med at folk går seg bort, skades eller blir liggende
hjelpeløse av utmattelse.
Kombinasjon av vind og fuktighet kan gi rask nedkjøling selv ved moderat lufttemperatur.
Eldre og syke som lever under vanskelige sosiale forhold, kan bli nedkjølt i sine hjem.
Alkohol og forgiftninger øker faren for nedkjøling.8

Psykisk Helse
Erfaring tilsier at Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er et godt verktøy også for
problemstillinger knyttet til psykisk sykdom og til rus.
Det finnes mer spesifikke verktøy for screening og diagnostikk (se spesielt Psyktools9),
men disse berøres ikke nærmere her.
Brøset Violence Checklist (BVC) er et verktøy for å forutsi risiko for umiddelbar voldelig
adferd blant psykiatriske pasienter. For å gjøre en mest mulig korrekt scoring må adferden
observeres.
Variabler som er representert på sjekklisten er:
n mer forvirret
n mer irritabel
n mer brautende atferd
n oftere fysiske trusler
n oftere verbale trusler
n oftere slag, spark etc mot inventar
Varsling av politi (ref. Brøset)
Ved vold, eller mistanke, trusler om vold, spesielt med våpen, skal alltid politiet varsles for å:
- sikre stedet før helsepersonell går inn i området
- hindre at pasienten eller andre skades eller trues
- hindre ny alvorlig forbrytelse
E-læring Aggresjonsforståelse og konflikthåndtering for prehospitalt personell er utviklet, og
tilgjengelig på NAKOS.no
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Om helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke – Oppgaver og
samarbeid10:
Intensjonen med rundskrivet er å styrke og forenkle samarbeidet mellom
helsetjenesten og politiet slik at felles utfordringer løses på en egnet måte og til det beste for
psykisk syke.
Helsetjenestens ansvar: Yte helsehjelp
Politiets ansvar: Hjelpeplikt overfor personer som er ute av stand til å ta vare på seg selv.
I visse tilfeller varslingsplikt overfor helsetjenesten og skal om nødvendig fremme begjæring
om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern.
Yte nødvendig bistand til helsetjenesten i forbindelse med tvungent psykisk helsevern.
Anbefalt litteratur: Legevakt-arbeid En innføringsbok for leger og sykepleiere kap. 5,3
Pasienter med rusproblemer eller psykiske lidelser.
Gyldendal akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48460-3

Barn som pårørende

I krisesituasjoner vil det ofte være barn involvert som kan oppleve situasjonen skremmende
og uforståelig. Disse barna trenger informasjon og ivaretagelse. Å gi barn som pårørende
nødvendig oppfølging er viktig forebyggende helsearbeid. (Ref: Anne Kristine Bergem.)
Rundskriv Barn som pårørende IS-5/201011 omhandler blant annet bestemmelser
i helsepersonelloven (§ 10a) og spesialisthelsetjenesteloven (§ 3-7a) som regulerer
9) https://psyktools.azurewebsites.net/
10) https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsetjenestens-og-politiets-ansvar-for-psykisk-syke-oppgaver-og-samarbeid
11) https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende

helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende og pålegger alle
helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å ha barneansvarlig personell.
Rundskrivet er ment som en veileder for helsepersonell som har plikt til å bidra til å ivareta
mindreårige barn som pårørende.
Anbefalt litteratur: Bergem, Anne Kristine Barn som pårørende i akuttsituasjoner - en
praktisk guide for hjelpere. Boken inneholder praktiske råd og tips om hva du som hjelper
kan bidra med. Boken er skrevet for alt utrykningspersonell og akuttpersonell i somatisk og
psykisk helsevern. Hertevig forlag 2016 ISBN 978-82-8216-155-8

God kommunikasjon

I møter mellom hjelpere og hjelpetrengende mennesker er god kommunikasjon helt
nødvendig. Mennesker som har behov for hjelp fra andre, er sårbare. Det er krevende å være
avhengig av andre med alt det innebærer av kontrolltap, frykt og opplevelse av hjelpeløshet.
Å gi noen følelsen av å bli møtt og sett handler om å kunne kommunisere.
(Ref: Anne Kristine Bergem)
Anbefalt litteratur: Bergem, Anne Kristine “Forstå, god kommunikasjon for folk i
førstelinjen”. Forstå gir en kortfattet og praktisk innføring i kommunikasjon for den som
arbeider i førstelinjen. Fagforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1581-2

Tverrkulturelle utfordringer12

Norge er i betydelig demografisk endring i form av innvandring med tilhørende språk og
kultur fra andre land og kulturkretser.

Språkforskjeller kan bety alvorlig, muligens livstruende risiko for pasienten. I tillegg er
språkforskjeller problematiske for den fremmedspråklige innringeren eller pasienten som
ikke kan uttrykke alvoret og detaljene i situasjonen. Språklige og kulturelle forskjeller
forsinker behovsprøvingsprosessen ved AMK og LVS. Dette kan føre til usikkerhet
og maktesløshet som kombinert med krav til rask respons hvis behov og potensielle
konsekvenser ved feil, fører til et høyt stressnivå.
Utdanning i språk, kommunikasjon og kulturforståelse må derfor ha fokus i
utdanningsmodeller for nødmeldetjenesten. Det må utvikles og benyttes digitale og
automatiserte systemer for direkte oversettelse når innringer og operatør ikke behersker et
felles språk. Tolketjenester må være tilgjengelige uten forsinkelse.

12) Gerwing, J. og Indseth, T NAKMI 2010 Kommunikasjon med fremmedspråklige innringere i medisinske nødhjelpsamtaler.
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Helsepersonell og personell i øvrige etater i den akuttmedisinske kjeden møter
mennesker med lite kjennskap til norsk og engelsk språk og til det norske helsevesenet.
Kommunikasjon i akutte situasjoner kan bli en stor utfordring. Språkforskjeller
mellom innringere og operatører ved AMK og LVS, med ambulansepersonell og andre
personellgrupper, kan gi mindre effektiv kommunikasjon og skape usikkerhet og forvirring.
Dette kan representere en betydelig risiko for pasienten, ofte grunnet økt tidsbruk i
prosessen frem til en har fastslått omfang av og type helsehjelp pasienten har behov for.

Anbefalinger:
Effektivt samarbeid og god kommunikasjon med fremmedspråklige pasienter er avhengig av
hvordan vi som møter pasienten, justerer oss etter pasientens språk- og kunnskapsnivå.
n hvis pasientens språkferdigheter er begrenset, må en ta til hjelp artikulasjon. Med det
		 menes at det bør brukes klar tale og gjøres små pauser mellom ord og informasjon
n bruk enkle ord og still spørsmålene direkte
n møt pasienten rolig og lyttende
n bruk strategier for å utvikle gjensidig forståelse ved å oppdage og løse misforståelser

God kommunikasjon via tolk
Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene
IS_1924 201113
Lik tilgang til helse- og omsorgstjenester av god kvalitet forutsetter i mange tilfeller
tilrettelagt informasjon og kommunikasjon ved hjelp av tolking.
Veilederen omhandler helse- og omsorgspersonells ansvar for tilrettelagt kommunikasjon
ved hjelp av tolking.
Helse- og omsorgspersonell kan trenge tolk for å utøve informasjons- og veiledningsplikten
og har ansvar for å vurdere behovet for og eventuelt bestille tolk med nødvendige
kvalifikasjoner.
Veilederen skal bidra til å gi helse- og omsorgspersonell bedre kompetanse til å bestille
kvalifiserte tolker og til å gjennomføre samtaler via tolk.
Veilederen omfatter tolking i møte med personer med begrensede norskkunnskaper,
samiskspråklige, døve, hørselshemmede og døvblinde.
Anbefalt lesing: Gerwing, J. og Indseth, T NAKMI 2010 Kommunikasjon med
fremmedspråklige innringere i medisinske nødhjelpsamtaler.
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Både legevaktpersonell, ambulansepersonell og operatører ved AMK og LVS skal tenke
sikkerhet og være trent i prosedyrer som regulerer innsats i spesielt farlige situasjoner.
Det er en forutsetning at hendelsesstedet er sikret på en slik måte at helsepersonell som
skal yte helsehjelp ved ulykker og andre akuttmedisinske situasjoner, ikke utsettes for
unødvendig skade og risiko. Pasienten skal, om mulig, også være tilstrekkelig beskyttet.
Av hensyn til prioritering av helsepersonellets innsats på hendelsesstedet og hensynet til
begrensning av skadeomfang, er det ønskelig og hensiktsmessig at politiet foretar sikring
av hendelsesstedet. I påvente av politiets ankomst vil noe hjelp kunne ivaretas av
brannvesenet.
Når helsepersonell i den akuttmedisinske kjeden benytter sikkerhetsalarm på
nødnettradioen, alarmeres AMK, som skal følge omforente prosedyrer.
Med mindre det raskt avklares at sikkerhetsalarm er utløst ved en feil, varsles politiet og
andre nødetater for bistand. Det er egen prosedyre ved feilsendt sikkerhetsalarm.
13) https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledere-og-personell-i-helse-og-		
omsorgstjenestene

I helsepersonelloven § 31 om opplysninger til nødetater heter det at helsepersonell skal
varsle politi og brannvesen dersom dette er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person
eller eiendom.
Taushetsplikten skal settes til side ved fare for noens sikkerhet, eller hvis det foreligger
fare for økt skadeomfang hvis bistand fra andre nødetater ikke innhentes.
Som eksempler nevnes;
n behov for sikring av hendelsessted
n for å hjelpe personer som er utsatt for vold
n ved utrykning til trafikkulykke på trafikkert vei
n ved kombinerte ulykker som forutsetter bistand fra ulike nødetater

Trusler

Hvis helsepersonell mottar eller blir kjent med trusler mot egen eller andres sikkerhet,
og situasjonen tilsier at det er grunn til å ta truslene alvorlig, skal politiet varsles.
Helsepersonell skal i slike situasjoner utlevere de opplysningene som er nødvendige for å
avverge at det gjøres alvor av trusselen.
Se også Helsepersonellets taushetsplikt – Rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger
til politiet IS-9 2015. Rundskriv om helsepersonellets taushetsplikt om utlevering av
pasientopplysninger til politiet ble første gang utgitt i juli 2015. Hensikten er å gjøre det
enklere for helsepersonell å ta stilling til når de skal og kan gi informasjon til politiet.
I revidert versjon fra januar 2016 klargjøres det hvilke regler som gjelder for utlevering av
pasientopplysninger til politiet ved trafikkulykker. (Pkt. 1.4.4- Plikt eller rett til å varsle
politiet ved ulykker.) Rundskrivet presiserer reglene for når helsepersonell har taushetsplikt,
når de har plikt til å varsle politiet, og når de har adgang til å utlevere pasientopplysninger
til politiet.14

Nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold, PLIVO15

Politiets operasjonssentral definerer om det er en PLIVO hendelse. Prosedyren beskriver
grunnleggende prinsipper på taktisk og operasjonelt nivå ved håndtering av hendelser med
pågående livstruende vold. Tiltak på strategisk nivå omtales ikke.
PLIVO er et skarpt oppdrag, og primæraktøren ved en PLIVO-aksjon er politiet. Ved
PLIVO-hendelser rekvireres helse og brann for å bistå innenfor sine primæroppgaver:
Redde liv, yte helsehjelp og være i beredskap for brann og identifisering av CBRNE
(chemical, biological, nuclear and explosives) eller andre farlige stoffer.
For at handlingsmønsteret ved PLIVO-hendelser skal kunne implementeres i de tre
nødetatene, kreves regelmessige, helst årlige, samvirkeøvelser som vil bidra til felles kultur,
holdninger og forståelse i denne type ekstreme hendelser.
14) https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsepersonellets-taushetsplikt-rett-og-plikt-til-a-utlevere-pasientopplysninger-tilpolitiet
15) Nasjonal prosedyre fastsatt av helsedirektoratet, politidirektoratet og direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap
16. februar 2015 – versjon 1.0
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Definisjon: en PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere
gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen eller farlige gjenstander mot
flere uskyldige personer, og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere
gjerningspersonen for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal aktiv bistå
med livreddende tiltak.

For å sikre trygghet for akutt hjelp, settes personlig sikkerhet framfor personvern i
situasjoner der liv eller helse er truet.16

Psykososiale støttefunksjoner

Helsedirektoratet har utgitt Veilederen Mestring, samhørighet og håp - for psykososiale
tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer IS-2428 februar 2016 for ledere og helse- og
omsorgspersonell i kommunene og spesialisthelsetjenesten som bistår mennesker som
har vært utsatt for potensielt psykologisk traumatiserende hendelser, deres pårørende og
etterlatte. Denne kan også brukes for håndtering av egne ansatte.17

Vold i nære relasjoner

Se Nklm https://kurs.uni.no/
Vold i nære relasjoner (Åpent kurs) Obligatorisk Kurs for legevaktpersonell og fastleger.
Forebygging, avdekking og oppfølging.

Varsling
Ved vold i nære relasjoner skal politiet varsles dersom helsetjenesten får melding og det
er uavklart om gjerningspersonen fortsatt utøver vold. (Se punkt vedrørende pågående
livstruende vold (PLIVO) kap. 10. Akuttmedisinske utfordringer, Egensikkerhet)

Voksne

Hvis pasienten har fått behandling etter en voldsepisode, og det ikke foreligger
holdepunkter for at det dreier seg om gjentatt mishandling, skal politiet i utgangspunktet
ikke varsles. I etterkant av en voldsepisode er hovedregelen at helsepersonell ikke skal gi
politiet opplysninger om pasienten. Hvis det er sannsynlig at det dreier seg om gjentatt
mishandling, skal politiet varsles. I alle tilfeller er det viktig at funn og behandling
dokumenteres nøye.
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Barn

Helsepersonell har plikt til (Hpl §33) og skal på eget initiativ varsle barnevernstjenesten der
det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet, eller det foreligger andre former for alvorlig
omsorgssvikt. Opplysningsplikten i helsepersonelloven går foran taushetsplikten. Barn
defineres som personer under 18 år. Et nyttig nettsted er http://barnevernvakten.no/

Barneverntjenesten skal varsles
n når det er grunn til å tro at et barn er blitt mishandlet eller utsatt for alvorlige 		
		 overgrep i hjemmet (f. eks. fysisk eller psykisk mishandling, seksuelle overgrep)
n når det er grunn til å tro at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
n barnet lider av alvorlig sykdom eller skade, men får ikke nødvendig helsehjelp
n barnet får ikke nødvendig daglig omsorg og tilsyn, eller det er alvorlige mangler
		 i forhold til den daglige kontakt og trygghet for sin utvikling
Listen er ikke utfyllende.
16) https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/artikler/nasjonal-prosedyre-for-nodetatenes-samvirke-ved-pagaendelivstruende-vold-plivo/
17) https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mestring-samhorighet-og-hap-veileder-for-psykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-ogkatastrofer

Hvordan håndtere dødsfall
Dødsfall
Start ikke resuscitering av åpenbart døde. Om dødsfallet vurderes som unaturlig, skal helse
personell trekke seg tilbake fra funnstedet med tanke på evt. kriminell årsak til dødsfallet.
Når helsepersonell på stedet ser at død åpenbart er inntrådt, vil det være tilstrekkelig at
vakthavende lege blir varslet gjennom AMK eller LVS. Denne må avgjøre om det er behov
for å syne liket og evt tilkalle tilkalle politi, jfr. Helsepersonelloven § 36, og Forskrift om
leges melding til politiet om unaturlig dødsfall og lignende.
Se også flytskjema ved dødsfall side 113.
Helsepersonelloven § 24 om opplysninger etter en persons død, beskriver:
«Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at opplysninger om en avdød person gis
videre dersom vektige grunner taler for dette. I vurderingen av om opplysninger skal
gis, skal det tas hensyn til avdødes antatte vilje, opplysningenes art og de pårørende og
samfunnets interesser. Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en persons død
hvis ikke særlige grunner taler mot det.»

Legeundersøkelse og syning av lik ved ventete dødsfall
Det er vanlig praksis at lege syner lik, selv om det ikke er nedfelt i lov eller forskrifter.
Dersom dødsfallet ikke er uventet, eller det er andre forhold som utløser meldeplikt, er den
viktigste oppgaven for helsepersonell på stedet oppfølging av de pårørende og å hjelpe til
med praktiske gjøremål.
Etter helsepersonelloven § 36 plikter lege å gi erklæring om dødsfall som de blir gjort kjent
med i sin virksomhet. Bestemmelsen forutsetter at leger, som blir tilkalt til en død person,
vil ha plikt til å vurdere den døde for deretter å utferdige melding om dødsfall. Dette er
ingen pliktregel til syning av lik. Fortrinnsvis bør syning av lik gjøres av en lege som kjenner
pasienten. Lokale forhold må bestemme dette.

Pasientens fastlege eller sykehjemslege, som best kjenner pasienten, kan da skrive
dødsmelding påfølgende arbeidsdag, basert på journalopplysninger fra annet personell
(ref fylkeslegen i Hordaland, personlig meddelelse).

Meldeplikt ved unaturlig dødsfall
Er det grunn til å tro at dødsfallet er unaturlig, skal legen underrette, eventuelt rådføre
seg med politiet. Plikten er regulert i Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig
dødsfall o.l.18
Meldeplikten inntrer når legen har grunn til å anta at dødsfallet kan skyldes en unaturlig
dødsårsak. Meldingen skal gjøres «uten opphold», muntlig eller skriftlig, jf. forskriftens § 1.
Gjenpart bør sendes fylkeslegen.
18) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1378
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Det kan oppstå spesielle unntakstilfeller der det ikke er mulig å skaffe lege. Da må syning av
lik ved et ventet dødsfall kunne gjøres på annen måte. Likbehandlingsloven krever at liket
skal synes av to voksne personer. Dette kan for eksempel være ansatte i et sykehjem eller i
hjemmesykepleien.

Denne plikten kan ivaretas av annet helsepersonell på stedet feks ambulansepersonell eller
hjemmebasert omsorg i de tilfeller det ikke lar seg gjøre for en lege å være raskt på stedet.
Slik informasjon kan gis uten hinder av taushetsplikt.
Påtalemyndigheten skal vurdere om det er grunnlag for mistanke om straffbare handlinger.
Dette er ikke den enkelte lege eller annet helsepersonell eller sykehus sin oppgave,
Straffeprosessloven § 228:19
«Sakkyndig likundersøkelse skal foretas når det er grunn til mistanke om at noens død er
voldt ved en straffbar handling.»

Plutselig uventet død hos personer under 18 år
Etter straffeprosessloven § 224 fjerde ledd har politiet etterforskningsplikt i alle tilfeller der
en person under 18 år dør plutselig og uventet.
Barn som av ukjent årsak dør plutselig og uventet, skal innlegges i barneavdeling og
rettsmedisinsk obduseres. Pårørende skal følges opp av helsetjenesten i sykehus og
kommunene i henhold til anbefalingene i Rundskriv IK-22/92: Plutselig, uventet død i
spedbarnsalder - krybbedød; rutiner og oppfølgning 20. Se også Akuttveileder i pediatri
Norsk barnelege forening21

Diagnostikk og oppfølging
Ved melding om plutselig dødsfall hos spedbarn
n anbefal «munn til munn» og brystkompresjon hvis i tvil
n det har stor betydning at de pårørende opplever at det «på alle måter» forsøkes å få liv
		i barnet
n hvis dødsstivhet har inntrådt, bør det ikke gjennomføres
n start med å redusere foreldrenes skyldfølelse umiddelbart! DU kan, i ditt første møte
		 med foreldrene, ved din atferd og ordbruk, være den avgjørende faktoren for hvordan
		 det neste året vil arte seg for foreldrene i sorg
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Kommunehelsetjenestens oppfølging
I kommunehelsetjenesten vil kommunens psykososiale støtteapparat i samarbeid med
spesialisthelsetjenesten følge opp de pårørende. Som regel starter oppfølgingsarbeidet
på sykehuset. Fastlege og helsepersonell ved helsestasjonene har ofte fra før en relasjon
til de pårørende og vil være naturlige hjelpere i førstelinjen. Det er viktig med god
kommunikasjon mellom sykehus og kommunehelsetjenesten i slike situasjoner.
Undersøk hvilke rutiner som finnes for oppfølging av pårørende i slike situasjoner i din kommune.
Dødsfall anses som unaturlig dersom mistanke om
n drap eller annen legemskrenkelse med døden til følge
n selvmord eller selvvoldt skade
n ulykke som forlis, brann, skred, lynnedslag, drukning, trafikkulykke og lignende
n yrkesulykke eller yrkesskade
n feil, forsømmelse eller uhell ved undersøkelse eller behandling av sykdom eller skade
n misbruk av narkotika
n ukjent årsak når døden har inntrådt plutselig og uventet
n dødsfall i fengsel eller under sivil eller militær arrest
n funn av ukjent lik
19) Lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven)
20) https://www.helsetilsynet.no/upload/regelverk/rundskriv/htil_gamle_rundskriv/IK-22-1992.pdf
21) http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/akuttveileder-i-pediatri/akutte-prosedyrer/plutselig-uventet-dod

Tiltak ved mistanke om unaturlig dødsfall
n berør minst mulig og ikke flytt på noe
n varsle politi og lege via LVS eller AMK
n evt. konsultasjon med lege før varsling av politiet hvis tvil om dødsfallet er unaturlig
n vent (om mulig) på politiet, avgi rapport når de kommer
n alt som er gjort dokumenteres

Flytskjema ved dødsfall
Helsepersonell konstaterer at
pasienten er død

Mistanke om
unaturlig dødsfall?

Berør minst mulig og ikke
flytt på noe
Varsle politi og lege via
AMK, evt. LVS
Bli værende på stedet til
politiet kommer
Sperr eller avskjerm om
mulig og nødvendig stedet
Gjør ferdig dokumentasjon

Ja

Nei

Dødsfall på offentlig sted?

Ja

Nei

Ta med pasienten i
ambulanse/tilgjengelig
transport (likpose) til sted
avtalt med LVS/AMK
Merk liket med navn og
fødselsnr., evt. AMIS-nr.
Hvis pårørende ikke er
tilstede, avklar med AMK/
LVS hvem som varsler
pårørende (politi,
legevaktlege, prest)

Dødsfall i hjemmet?

Er pårørende tilstede?

Ja

Avklar med pårørende om
avdøde skal være igjen i
hjemmet, eller
transporteres til sted
avtalt med LVS/AMK
Avklar behov for hjelp til
kontakt med/informasjon
til
andre pårørende
andre støttepersoner
begravelsebyrå
prest

Nei

n
n

Avklar med AMK/LVS hvem
som varsler pårørende
(politi, legevaktlege, prest)
Bli på stedet til politiet
eller andre som kan overta
ansvar ankommer

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonelloven*
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1378?q=forskrift unaturlig dødsfall*
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Ja

11

Om taushetsplikt og
meldeplikt
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Hensynet til personlig integritet og personvern tilsier at
alle personer skal være beskyttet mot unødig spredning
av personlige opplysninger. For at ulike hjelpetjenester
skal kunne utføre sine oppgaver overfor den enkelte, er
det viktig at det er lagt grunnlag for et tillitsforhold mellom
den enkelte og hjelpetjenesten. Helsepersonelloven er i
stor grad et resultat av en avveining mellom ulike hensyn.
Hensynet til publikums personvern og integritet, og til
tillitsforholdet mellom helsepersonellet og publikum, tilsier
en stor vekt på taushetsplikt.

Taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og meldeplikt1
i akuttmedisinsk samhandling og medisinsk nødmeldetjeneste.
Hensynet til personlig integritet og personvern tilsier at alle personer skal være beskyttet
mot unødig spredning av personlige opplysninger. For at ulike hjelpetjenester skal kunne
utføre sine oppgaver overfor den enkelte, er det viktig at det er lagt grunnlag for et
tillitsforhold mellom den enkelte og hjelpetjenesten.
Et slikt tillitsforhold er en forutsetning for åpenhet, dialog og samarbeid.
Taushetsplikten skal beskytte den enkelte mot unødig spredning av personopplysninger.
Begrepene Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt2
Taushetsplikt innebærer en plikt til å hindre at uvedkommende får tilgang til
opplysninger som er taushetsbelagte. Som uvedkommende regnes i utgangspunktet
alle andre enn den som opplysningene gjelder.
Opplysningsrett innebærer at den som sitter med opplysninger som i
utgangspunktet er omfattet av taushetsplikt, likevel har adgang til å gi opplysningene
videre. Den som sitter med opplysningene, kan velge mellom å gi opplysningene
videre eller la være.
Opplysningsplikt kan både innebære en plikt til å gi opplysninger på eget initiativ,
og en plikt til å gi opplysninger etter pålegg. Når opplysningsplikten inntrer, skal
opplysninger gis til barnevernet, politietat o.a. Taushetsplikten settes da til side.

Andre forhold tilsier imidlertid at helsepersonell må ha opplysningsrett eller
informasjonsplikt. Spesielt gjelder dette i akuttsituasjoner, der hensynet til pasientens
personlige sikkerhet prioriteres fremfor hensynet til vedkommende sitt personvern.
Befolkningen skal ha trygghet for at nødvendig hjelp gis uten unødig tidstap, noe som
ofte kunne skje dersom hensynet til personvernet skulle hindre LVS/AMK-operatøren i
å formidle livsviktige, men også sensitive opplysninger til innsatspersonellet. AMK (og
eventuelt LVS) skal varsle politiet og brannvesenet ved trafikkulykker, ulykker på offentlig
sted og ved oppdrag som setter innsatspersonellets sikkerhet i fare.

Hva innebærer det å ha taushetsplikt?
Taushetsplikt innebærer en plikt til å hindre uvedkommende tilgang til opplysninger
som er taushetsbelagte ved aktivt å forhindre informasjonsflyt og gi tilgang til opplysninger.
1) Kilde: Bente Ohnstad: Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren. Gyldendal Norsk
Forlag AS 2003 ISBN 82-05-31498-5 /Anne Kjersti Befring, Bente Ohnstad: Helsepersonelloven med kommentarer
Fagbokforlaget 2.utg. 2005 ISBN 82-7674-759-0
2) Rundskriv, publisert 11.04.2005 Nr.: Q-24/2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten
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Helsepersonelloven gir regler for taushetsplikt og opplysningsrett i kapittel 5 og om
opplysningsplikt i kapittel 6. Loven er i stor grad et resultat av en avveining mellom ulike
hensyn. Hensynet til publikums personvern og integritet, og til tillitsforholdet mellom
helsepersonellet og publikum, tilsier en stor vekt på taushetsplikt.

Det er uvesentlig om tilgang til opplysninger skjer ved muntlig videreføring, ved
fremvisning av dokumenter, ved at dokumenter ligger fremme eller på andre måter.
Taushetsplikten gjelder både i arbeidstid, fritid og etter en har avsluttet arbeidsforholdet.
Taushetsplikten er i hovedsak hensyn til personlig integritet, personvern og hensyn til
tillitsforholdet mellom den enkelte og det offentlige.

Hvem har taushetsplikt?
n alt helsepersonell, gjelder overfor alle andre enn pasienten
n taushetsplikten gjelder også mellom helsepersonell. Helsepersonell kan ikke 		
		 utveksle helseopplysninger seg imellom med mindre det er nødvendig for
		 behandling og oppfølging av aktuell pasient
n for å ivareta taushetsplikt skal helseopplysninger primært gå direkte mellom de
		 behandlende leddene i kjeden (Helsepersonelloven §21a)
Hvilke opplysninger er underlagt taushetsplikt?
n alle opplysninger om pasienten som helsepersonellet har fått gjennom sitt arbeid
		 som helsepersonell, f. eks. opplysninger som kan identifisere pasienten (navn, 		
		 fødselsdata, bosted) og at pasienten er behandlet og for hva
n opplysninger som kan lede andre til taushetsbelagt informasjon er normalt sett også
		 omfattet av taushetsplikten
Vedrørende taushetsplikt og tverretatlig varsling
Hovedregelen er at helsepersonell har taushetsplikt om pasientopplysninger overfor andre
nødetater. I noen situasjoner er det behov for slik informasjonsutveksling for å ivareta mer
tungtveiende interesser enn taushetsplikten, f.eks for å verne om liv eller helse eller for å
hindre store materielle skader. Det skal da gis informasjon som er nødvendig for at bistand
fra politiet kan ytes. AMK/LVS -operatører vil i mange tidskritiske situasjoner ha begrenset
informasjon om situasjonen når varsling av politiet gjennomføres, men personellets
sikkerhet skal settes foran personvern.
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For å sikre trygghet for akutt hjelp, settes personlig sikkerhet framfor personvern i
situasjoner der liv eller helse er truet.

Helsepersonell har taushetsplikt, men også varslingsplikt
Det er til tider nødvendig å sikre nødvendig informasjonsdeling og styrke samarbeidet
mellom helsetjenesten og politiet innenfor rammene av det regelverket som regulerer
helsepersonellets virksomhet.
Helsepersonell har plikt eller rett til å varsle i spesielle situasjoner. Pågående livstruende vold
(se Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO))
innebærer plikt til å varsle og rett til å gi opplysninger som politiet trenger for å avverge
ytterligere skade.
Politiet skal alltid varsles ved ulykker hvis det er nødvendig for å avverge ytterligere skade.
De opplysninger som er nødvendige for formålet skal oppgis – sted, type ulykke og
eventuelt antall skadde. Som hovedregel oppgis ikke navn på tilskadekomne.
Det er viktig å merke seg at opplysninger om innringere til helsetjenesten også er
taushetsbelagte. Befolkningen må kunne stole på helsepersonellets diskresjon, slik at den
enkelte ikke unnlater å oppsøke helsetjenesten eller tilbakeholder relevant informasjon i
frykt for at opplysninger gis videre.

Se også Helsepersonellets taushetsplikt – Rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger
til politiet IS-9 2015. Rundskriv om helsepersonellets taushetsplikt om utlevering av
pasientopplysninger til politiet ble første gang utgitt i juli 2015. Hensikten er å gjøre det
enklere for helsepersonell å ta stilling til når de skal- og kan gi informasjon til politiet.
I revidert versjon fra januar 2016 klargjøres det hvilke regler som gjelder for utlevering av
pasientopplysninger til politiet ved trafikkulykker. (Pkt. 1.4.4 - Plikt eller rett til å varsle
politiet ved ulykker.) Rundskrivet presiserer reglene for når helsepersonell har taushetsplikt,
når de har plikt til å varsle politiet og når de har adgang til å utlevere pasientopplysninger til
politiet.3

Oppsummering av helsepersonellets opplysningsplikt og
opplysningsrett til andre nødetater4
- helsepersonell skal på eget initiativ varsle politi og brannvesen dersom det er 		
		 nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom
- helsetjenesten kan utlevere opplysninger til politiet for at de skal bistå helsetjenesten
		 med å varle pårørende
- i en krise- eller katastrofesituasjon skal helsepersonell oppgi navn på pasienter som
		 er ivaretatt av helsetjenesten for at politiet skal få oversikt over savnede og ikke binde
		 opp ressurser til leting etter personer som er funnet
- helsepersonell har ikke rett eller plikt til å utlevere opplysninger til politiet 		
		 utelukkende for etterforskning eller oppklaring av forbrytelser
Utlevering av opplysninger til politiet vil skje etter retningslinjer i det enkelte foretak eller
den enkelte kommune. Ansvarlig beredskapsledelse bestemmer dette.
Trippelvarsling, SAR varsling og tverrvarsling, se kap. 7. Samvirke og beredskapsoppgaver
i nødetatene
Husk at du som helsepersonell har opplysningsplikt og meldeplikt til:

Andre nødetater
		

Dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade
person eller eiendom. Se grunnlagsinformasjon

Kommunal helse og
omsorgstjeneste
		
		

For eksempel der gravid kvinne misbruker rusmidler på en
slik måte at det er overveiende sannsynlighet at barnet vil
bli født med skade
Opplysningsplikten i barnevernloven går foran taushetsplikten

Politiet
		
		
		

For å forsøke å avverge en straffbar handling eller følgene
av den, men gjelder kun ved nærmere bestemte, svært alvorlige
forbrytelser. Se grunnlagsinformasjon kap 20 om taushetsplikt
og varslingsplikt

3) https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsepersonellets-taushetsplikt-rett-og-plikt-til-a-utlevere-pasientopplysninger-tilpolitiet
4) Rundskriv IS-9-2015 Helsepersonellets taushetsplikt – rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet.
Politidirektoratet helsedirektoratet
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Tilsynsmyndighetene Opplysninger som er nødvendig for å øve tilsyn med
		
virksomheter og helsepersonell

12

Teknologi/sosiale medier/
andre kommunikasjonsveier
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Hvordan komme i kontakt med helsetjenesten?
Hvordan fungerer det digitale nødnettet, og hvordan
kommuniserer nødetatene på en sikker måte?

Publikums prioriterte nødnummer til helsetjenesten (113 og 116 117)
Medisinsk nødhjelpsnummer 113
Medisinsk nødhjelpsnummer i Norge er 113 (uttales: en-en-tre). I tillegg vil anrop til 112
(politiets nødnummer) og 110 (brannvesenets nødnummer) kunne overføres til de Akutt
Medisinske kommunikasjonssentralene (AMK). Mobiltelefoner kan ringes med uten SIMkort, men vil da automatisk rutes til 112. Imidlertid må mobiltelefonenheten ha dekning
innenfor et mobilnett.
De Regionale helseforetakene bestemmer plassering av AMK-sentraler og geografisk
dekningsområde for disse. Det er pr. 1. mars 2018 16 AMK-sentraler i Norge.
I Helseregionkartet (AMK og LAT-kart) side 10 og 11, - vises AMK-sentralene og deres
dekningsområde.
Ruting av 113-anrop, spesielt fra mobiltelefonbruker, kan komme til “feil” AMK-sentral
grunnet manglende geografisk posisjonering av innringer. Likedan kan telefonabonnenter
med IP telefon og tilkobling til telenettet i annen geografisk posisjon enn der man befinner
seg, bli rutet til ”feil” AMK-sentral. Den AMK-sentral som mottar meldingen, plikter å
sette henvendelsen (konferanskople) over til riktig nødhjelpssentral.
Rutiner for håndtering av slike anrop skal være kjent og trenet hos alle AMK-operatører.
Det er egne krav til tekniske løsninger for AMK-sentralene, herunder også krav til
reservefunksjoner. Noe av dette blir håndtert gjennom oppsettet av kontrollromsutstyret
i nødnett, og andre forhold må de enkelte helseforetak ordne selv. Ansvaret ligger til leder
ved AMK-sentralen.
113-trafikken blir betjent via en dataterminal (PC) knyttet til ICCS (kontrollromsutstyret
i nødnett). Ved bortfall av nødnett infrastruktur og operatør-PC, skal AMK kunne svare
anrop via telefonapparat koplet til annen telefonsentral. AMK-leder plikter også å planlegge
og forberede reserve-AMK ved annen AMK, evt. egnet lokale i eget helseforetaksområde og
innenfor akseptabel og sikker avstand fra vanlig plassering.

Nasjonalt legevaktnummer er gratis å ringe. Grunnet flere LVS (svarsteder) er det enda
større sjanse for feilruting av anrop til 116 1117 enn 113-anrop. LVS skal sette samtalen
over til rett sentral når innringer kommer feil. Dette krever at operatører er godt kjent
og øvet med håndtering av dette. ICCS har forhåndsdefinerte nummer til dette. Hver
kommune er også pliktig til å etablere et eget 8-sifret nummer til legevaktsentralen, for
egen kommune eller felles for et interkommunalt samarbeid. LVS skal besvare dette 24/7
sammen med 116 117.
Samtaler til LVS skal lydlogges og reglene for håndtering av lydlogg er omtalt i kap. 9.
Systemer som skal sikre god praksis, Krav til dokumentasjon.
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Nasjonalt legevaktnummer 116 117 til legevaktsentralene
Legevaktsentralene i Norge har tatt i bruk det 6-sifrede nasjonale legevaktnummeret
116 117 (uttales: hundreogseksten hundreogsytten). Dette er definert som legevaktens
nødnummer og skal være likt innen Europa. Antall legevaktsentraler (LVS) er ca. 100 i
2017. Det pågår strukturendringer over hele landet. Etter innføring av nødnett skal alle
LVS være tilkoblet nødnettutstyr (ICCS) hele døgnet. Legekontor uten forskriftsmessig
utstyr kan ikke lenger svare på legevaktnummeret, da dette ikke er i samsvar med
akuttmedisinforskriften.

Pasientinformasjon
Det er gjennomført innskjerping i Helsepersonelloven (§21a) knyttet til kommunikasjon
om pasientsensitive opplysninger. Dette skal sikre pasientene at kun personell med
nødvendig behov for å yte behandling, skal ha tilgang til pasientsensitiv informasjon. Det
skal legges opp til mest mulig direkte kommunikasjon mellom behandlende og mottakende
ledd. Dette vil også kvalitetssikre informasjon knyttet til den enkelte pasient gjennom å
redusere mangelfulle eller misforståtte meldinger.
Det er viktig å være oppmerksom på at i mange kommuner kan stedsinformasjon alene
knyttes opp mot ett eller et lite antall personer.
Informasjon med medisinske opplysninger bør være basert på elektronisk meldings
overføring som forventes innført i den akuttmedisinske kjede de nærmeste årene.

Kommunikasjonssikkerhet
Sikre og usikre nett
Ethvert radionett kan avlyttes. Dette gjelder også til en viss grad GSM mobiltelefon.
Nødnett skal være avlytningssikret. Helseradionettet gav ikke tilstrekkelig sikkerhet,
tilsvarende gjelder for andre lukkede VHF-radionett, herunder kystradioen (Maritimt nett).
Mobiltelefon er kun tillatt der nødnett evt. ikke fungerer.

Bredbånd, tale og bilde, satellitt telefon
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Bredbånd fiber
Dagens bredbånd benyttes til utstrakt kommunikasjon i husstander over hele landet. Det
er satset på bredbåndutbygging, og i dag har vi både TV, telefon og PC-er tilkoplet egne
nettverk.
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Dette gir mange muligheter som pr i dag ikke er så mye utbredt, bl.a. innen velferds
teknologi og monitorering av brukere og pasienter i hjemmesituasjonen. Det er fullt mulig
å koble til ulike typer sensorer som kan gi verdifull informasjon om pasientens helsetilstand.
Dette vil muliggjøre at f.eks. legevaktsentralene kan være helsevaktsentraler som «passer på»
kommunale pasienter døgnet rundt gjennom aktiv bruk av teknologi.
Bredbånd kan også benyttes til IP-telefoni. Noen ganger vil infrastrukturen til
teleleverandøren medføre at det offentlige telenettet ikke får tilstrekkelig korrekt
adresseinformasjon fra innringer. Dette kan medføre at anrop til 116 117 og 113 kommer
til feil geografisk sentral.
Samtidig som kommunikasjonsmulighetene er store ved hjelp av bredbåndteknologi, er
her også svakheter knyttet til kommunikasjonsveier og nødvendig redundante løsninger
for mange av brukerne. Det er viktig med sikre tjenester og akseptable reserveløsninger
tilgjengelig, slik at pasientene kan være sikret kommunikasjon med helsetjenesten. Den
tekniske plattformen både ved LVS og AMK må ROS (risiko- og sårbarhet)-analyseres.
Likedan må velferdsteknologien benyttet av brukerne ROS vurderes.

Lyd, bilde og video
Befolkningen sine kommunikasjonsvaner endrer seg meget raskt med hensyn til å ta i bruk
ny teknologi. Offentlige tjenesteytere klarer pr i dag ikke å endre seg tilsvarende hurtig.
Enkle kommunikasjonstjenester som bl.a. Skype, Facetime, Messenger og Viber benyttes
daglig i både lyd og bildekommunikasjon.
Det er i dag mulig å overføre biometriske data i et relativt omfattende omfang. Eksempel
på dette er måling av saturasjon, puls, elektrokardiogram, blodtrykk, temperatur,
hudfuktighet, respirasjonsfrekvens og bevegelsessensorer. Videre er det mulig å overføre
auskultasjon (lungelyder) elektronisk. Bilder fra ultradlyd kan sendes elektronisk til aktuell
mottakerenhet. Telemedisinske konsultasjoner er tatt i bruk innenfor spesialisthelsetjenesten
og vil kunne videreutvikles. Tilsvarende løsninger kan også brukes til overføring av
pasientdata og som konsultasjonsverktøy for pasienter som trenger helsehjelp uten at det er
tilgang til lege der pasienten oppholder seg. Dette kan for flere pasienter medføre raskere
hjelp og mindre reisetid og vil i mange tilfeller være avklarende for situasjoner her og nå.
Det krever imidlertid at det er kvalifisert helsepersonell som understøtter monitorering og
utførelse av undersøkelse av pasient i samhandling med lege som gjennomfører medisinsk
telekonsultasjon. Helsepersonell må ha nødvendig opplæring i å bruke telemedisinsk
verktøy.
Det er ikke lagt spesielt til rette for overføring av bilder innen medisinsk nødmeldetjeneste.
Bakgrunnen for dette har både teknologisk og ikke minst juridisk forklaring. Det foregår
nok noe uautorisert bruk av bildeoverføringer, og det må også vektlegges krav til sikker
håndtering av slik pasientinformasjon.
Noen ambulansetjenester overfører situasjonsrapport via mobiltelefon eller nettbrett koplet
opp mot mottakerstudioer i norsk helsenett. Overføring av sensitiv informasjon - som
pasientopplysninger - krever godkjent, kryptert samband.

Satelittelefoner
Satelittelefoner brukes vanligvis når det ikke er annet kommunikasjonsverktøy tilgjengelig.
I prinsippet er dette lukkede kommunikasjonssystemer, men det må likevel vises godt
skjønn i forhold til utveksling av pasientsensitiv informasjon.
Fra skip og båter på havet vil satelittelefon kunne gi mulighet for direkte kontakt mellom
pasient og nødmeldetjenesten og overføring av samtaler til behandlende helsepersonell. Fra
skip i utenriksfart går hovedtyngden av slike henvendelser til Radio Medico som er etablert
ved Haukeland Universitetsjukehus.
I beredskapssammenheng bør det vurderes å ha tilgjengelig satelittelefoner både ved
LVS, AMK og sykehus, samt ambulansestasjoner og evt. for krise- og beredskapsledelse i
kommuner og helseforetak.
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Nød-SMS
Nødstilte med tale- og eller hørselvansker kan fra mars 2018 sende nød-SMS. Inntekster
kommuniserer med AMK Bodø som varsler lokal AMK eller LVS som iverksetter respons.

Nødnett
Det er gjennomført nasjonal utbygging av digitalt radionett (nødnett) basert på Tetra
standarden. Helsetjenesten er en av de sentrale brukerne av nødnettet.
Funksjonaliteten i nødnett har en del til felles med det som er kjent fra nåværende
mobiltelefon-systemer og noen av eksisterende funksjoner i det gamle helseradionettet.
I tillegg kommer en rekke funksjoner som gjør det egnet til bruk for nødetatene. Dette
er forhåndsdefinerte talegrupper, utalarmering og sikkerhetsalarm. Talegruppene kan
være felles for flere etater, dels etatsspesifikke, dels reservert for enkelte hendelser der f.eks
ambulanse og legevakt kommuniserer med LVS og AMK under utrykning til pasienten.
I forbindelse med arbeid på et hendelsessted vil man bruke ulike felles talegrupper for å
kommunisere med personell fra de andre nødetatene. Nærmere om bruk av talegrupper er
omtalt i kap 6. Samvirke mellom nødetater.

Avlyttingssikret
Nødnettet er avlytningssikret. Det betyr at i en samtalegruppe er det kun de som har
tilgang til talegruppen, som kan høre og oppfatte samtalen. Ved èn til èn samtale skal
samtalen ikke kunne avlyttes av utenforstående. Hovedregelen er at kommunikasjon
skjer direkte mellom behandlende helsepersonell i en-til-en samtale. Det er imidlertid
ikke til hinder for at man i tildelte talegrupper innen helsetjenesten, kan diskutere
pasientopplysninger mellom flere parter samtidig. Det kan være nyttig for pasientens
behandlingsforløp. Men i all kommunikasjon stilles det store krav til nødvendig
konfidensialitet, og dette må praktiseres nøye.
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Alarmering og varsling av helsepersonell - utalarmering
Helsepersonell i vakt vil kunne motta alarmer fra AMK, LVS og akuttmottak ved sykehus.
I radioterminalen høres alarmtone, og i displayet kommer det en tekstmelding. Nødvendig
informasjon om hendelsestype og adresse blir overført. Det kommer også en talemelding
fra sentralen (kontrollrommet). I radioen kan det kvitteres med; rykker ut eller avventer.
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Ved utalarmering kan radiobrukerne hentes inn i en felles talegruppe ved varsling. Dersom
en hendelse fører til at det skal samhandles med andre nødetater, må radiobruker benytte
tildelt talegruppe. Radiobrukerne må være sikre på riktig og funksjonell bruk av radio og
talegrupper.
Det kan benyttes forhåndsdefinerte varslingsgrupper, som evt. blir supplert med flere
ressurser ved utsending av alarm.

Sikkerhetsalarm
Fra radioterminalen kan det sendes sikkerhetsalarm dersom det oppstår f.eks. en truende
situasjon, eller man på annen måte trenger, har behov for eller må skaffe seg hurtig hjelp.
Radioterminalen har GPS-modul som ved utløsing av alarmen sender over aktuell eller siste
kjente posisjon til AMK-sentralen. Inne i bygg virker vanligvis ikke GPS, og radioen sender
da over siste GPS-koordinater fra posisjonen i «fri luft».
Alle radiobrukere skal kjenne til prosedyrer for bruk av sikkerhetsalarm og nødknapp.
Prosedyrene er ikke offentlige pga. krav til brukernes sikkerhet. Dette blir det orientert om
på de obligatoriske radiobrukerkursene til de ulike helsepersonellgruppene. Se også kap. 10.
Akuttmedisinske utfordringer, Egensikkerhet.

Statusmeldinger
Nødnett kan brukes til enkle dataoverføringer, datameldinger (SDS=short data service) og
statusmeldinger. Statusmeldingsliste ligger i kap. 15. Vedlegg.
ISI
Sammenkoblingen av Tetra-nettet i Norge og Sverige (Nødnett og Rakel) gjør at brukere
fra politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører i begge land får mulighet å ta med
seg radioterminalen ved innsats i nabolandet og kommunisere sømløst i felles talegrupper.
For å benytte denne funksjonen må man ha brukerrettigheter til fellesnettet. Den enkelte
helsetjeneste får tildelt dette gjennom HDO (Helsetjenestens driftsorganisasjon for
nødnett) ut fra vaktpersonellets behov.
Andre funksjonaliteter
Ny funksjonalitet vil også kunne gi AMK mulighet til å ha oversikt over hvilke radioer
som er påslått, og hvor radioene befinner seg, dvs. sporing av radioterminal. Det er egen
prosedyre for sporing av radio. Dette kan ikke gjøres av den enkelte AMK-operatør uten
nødvendig klarering fra ansvarlig leder og riktig prosedyre bruk.

Sambandsprosedyrer
Riktig og effektiv bruk av nødnett sikres gjennom å følge etablerte prosedyrer både i daglig
bruk og i krevende situasjoner. Sambandsprosedyrer innen de ulike AMK-områdene er
etablert som et samarbeid mellom helseforetak og kommuner i tråd med nasjonale føringer.
De fleste prosedyrene er like, og bl.a. sikkerhetsprosedyren knyttet til bruk av nødknapp er
nasjonal.

1) http://www.nodnett.no/Documents/Felles%20sambandsreglement%20for%20Nodnett.pdf
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Det er etablert et “Felles sambandsreglement
for Nødnett” utgitt av Politidirektoratet.
Sambandsreglementet er gjeldende
fra 1. mars 2018. Politidirektoratet
(POD) har forvaltningsansvar for felles
sambandsreglement for Nødnett
(nivå 1 prosedyre), og har i samarbeid med
Helsedirektoratet (Hdir), Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB),
Forsvaret og Hovedredningssentralen
(HRS) revidert Felles sambandsreglement
for nødetatene og andre beredskapsbrukere
versjon 3 som ble utgitt i 2013. Dette
gir overordnede føringer for bruken av
nødnettet. Reglementet omtales som
Nivå 1 prosedyre.1

Videre har Helsedirektoratet (2014) utgitt en «Veileder nødnett». Denne omtales som nivå
2 prosedyrer og bør legges til grunn for de operasjonelle lokale og regionale prosedyrene.
Ny revidert utgave av denne kommer våren 2018.
Den enkelte kommune og helseforetak skal i tjenesteavtale 11, hjemlet i Helse og
omsorgstjeneste-loven § 6 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 inngå avtale om felles
prosedyrer- omtalt som nivå 3 prosedyrer.
DSB har utarbeidet dokumentet “Nødnett i bruk: En oversikt over tekniske løsninger og
funksjoner i Nødnett, samt retningslinjer for bruk”.
Se til http://www.nødnett.no/Tjenester/Nodnett-i-bruk/
Dokumentet gir en overordnet beskrivelse av Nødnett for brukere. Dokumentet inneholder
en oversikt over tekniske løsninger og tilgjengelige funksjoner, samt informasjon og råd om
riktig bruk av Nødnett.

Grunnleggende om radiokommunikasjon
De følgende avsnitt gjør rede for det viktigste innholdet i sambandsprosedyrer og føringer
for radiodisiplin.
Kommunikasjonen skal være kortfattet og klar. For ikke å forstyrre annen trafikk, skal
man forvisse seg om at talegruppen er ledig før en begynner å sende. Stillegruppe kan ikke
benyttes til tale, kun til passiv beredskapsvakt.
Kommunikasjonsform kan være:
- en-til-en samtale, direkte samtale mellom to brukere eller en bruker og annen 		
		telefonabonnement bruker
- gruppesamtale med flere nødnettbrukere, evt. også med konferansekobling til eksterne
		telefonbrukere
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ANROP og
MELDING
		
		
		
		
		

Tast inn aktuelt nummer til den radioenheten du vil kalle
opp, eller hent dette opp fra adresselisten.
Når oppkall er sendt, svarer mottaker f eks.:
«AMK Vest svarer Ambulanse 634» (radioenhetens alias)
Den som kaller opp svarer:
«Dette er Ambulanse 634 pluss meldingen.
Avslutt sendingen «Over».

SLUTTORD:
		
		

Avslutt sendingen med ett av ordene:
«Over» betyr slutt på sending,
«Slutt» betyr avslutning av sending og venter ikke svar.

		
		

Merk: Den som starter sendingen er den som skal avslutte
først.

KOMMUNIKASJONEN
		
		
		
		

Den talte meldingen kan da bli som følger:
«AMK Vest svarer Ambulanse 634 -over»
«Ambulanse 634 er ledig på sykehuset - over»
«Retur til stasjon. Over»
«Ambulanse 634 mottatt. Slutt.»

Radiodisiplin
Sambandsprosedyrene skal overholdes. Avvik fra prosedyrene kan medføre forvirring og
redusert pålitelighet. Nettet kan bli unødig opptatt. Krenkende eller upassende språk skal
ikke forekomme.
Det er viktig å snakke tydelig. Dermed unngås gjentakelser, og sendetiden reduseres.

Taleteknikk
Følgende vektlegges:
- tydelig tale
- unngå gjentakelser
- holde den naturlige rytmen du har i daglig tale
- snakke jevnt og rolig
- holde mikrofonen ca. 5 cm foran munnen
- lese melding i hele uttrykk eller korte sendinger
- gjøre opphold mellom setninger eller uttrykk når meldingen skal skrives ned
Sambandsprosedyre
Ved normal daglig drift skal et anrop foretas etter vanlige regler med identitet på både
sender og mottaker. Etter at kontakt er opprettet, kan mottakerens identitet sløyfes i den
påfølgende kommunikasjonen, dog likevel oppgis når man slutter samtalen.
Ved større hendelser hvor flere enheter deltar, følges vanlige sambandsprosedyrer med
identitet på både sender og mottaker. Ved bruk av felles talegrupper med andre nødetater
brukes normalt funksjonsbenevnelse, f.eks. «Innsatsleder Helse», «Medisinsk leder helse».

Fonetisk alfabet
Enkeltbokstaver og bokstavgrupper skal staves ved hjelp av det internasjonale fonetiske
alfabetet. Ord som er vanskelig å oppfatte eller uttale, samt bokstavgrupper kan under
dårlige radioforhold staves med ekspedisjonsordet.
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Fonetisk
Alfa
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliett
Kilo
Lima
Mike
November
Oscar

Bokstav
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Fonetisk
Papa
Quebec
Romeo
Sierra
Tango
Uniform
Victor
Wiskey
X-Ray
Yankee
Zulu
Ærlig/Ægir
Østen/Ørnulf
Åse/Ågot
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Bokstav
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Ekspedisjonsord /-utrykk
Det er forventet at alle nødnettbrukerene er kjent med ekspedisjonsuttrykket som er faglige
fraser (frasiologi) på nettet. Dette fordi samarbeid mellom ulike etater på samme talegruppe
skal være mest mulig effektiv.
Viktig radiotrafikk bør ikke forstyrres, det kan være mange på samme talegruppe. I kapitel 15.
Vedlegg finner man alle ekspedisjonsuttrykkene som er definert i Felles sambandsreglement
for nødetatene. Her gjøres kort rede for noen uttrykk man bør kjenne til:
”98” benyttes som radiokallesignal til alle brukere i samme talegruppe til samme tid, der
man ønsker å gi felles melding til alle samtidig. Kvittering er unødvendig om det ikke blir
bedt om.
BULLDOG tilsvarer «Mayday» og er rop om hjelp. Alle skal da vise RADIOTAUSHET,
som innebærer at man ikke benytter talegruppen til samtaler som ikke er knyttet til
nødmeldingen. Begrepet DETTE ER benyttes til å fortelle hvem radioenheten er.
FORSTÅTT er en kort melding om at radiobruker har mottatt og forstått meldingen
GJENTA er knyttet til et ønske om få meldingen tatt opp igjen og da sier meldingsgiver
JEG GJENTA.
Når enhet som kaller på annen enhet ikke for svar, avslutter man «samtalen» med
INGENTING HØRT – SLUTT. Talegruppen kan da benyttes av andre radiobrukere.
Når meldingsutsender sier KVITTER skal mottaker bekrefte MELDING MOTTATT
-OVER, når meldingen er mottatt og forstått. Når mottaker av oppkallet svarer VENT – vil
en svare i løpet av kort tid. Svarer mottaker VENT-SLUTT vil denne i løpet av noe tid kalle
opp igjen den som har gjort primærhenvendelsen. Brukes når mottaker er opptatt
med andre prioriterte oppgaver. Angi POSISJON betyr at radiobruker forteller hvor man
er – evt. adresse.
SLUTT benyttes til å avslutte kommunikasjonen.
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Statusmeldinger
De viktigste statusmeldingene er tatt med under. I kap. 15. Vedlegg ligger en samlet
statusliste.
Nummer Tekst helse		
01
Rykker ut
Enheten rykker ut fra denne sin posisjon ved utalarmering
02
Fremme
Er kommet fram til hendelsessted - brukes i forbindelse
			
med utrykning
03
Avreist
Starter transport fra hendelsessted
04
Leverer
Leverer pasient videre i kjeden
05
Ledig
Ledig og tilgjengelig på nødnett
10
(Reservert felles) IKKE forstyrr

Sikkerhetsalarm
Prosedyrene for sikkerhetsalarm er i utgangspunktet like for helsepersonellbrukere i
nødnett. Sikkerhetsprosedyrene skal ikke være offentlig tilgjengelig, da dette kan svekke
radiobrukerne sin trygghet.

Ved sending av sikkerhetsalarm i nødnett vil denne bli mottatt i egen AMK. Dersom
man sender sikkerhetsalarm når man er på DMO2 -talegruppe, vil denne forsøke å
sende alarm via TMO3 -talegruppe, og når det ikke oppnås kontakt med Tetra nettet vil
denne gå til radioenheter i samme talegruppe. Dette fordi radioen ikke har kontakt med
radiobasesenderne i nødnett.
Mikrofon vil automatisk sende i en gitt tid til AMK. Bruker skal ikke trykke sendeknappen
(PTT-knapp). Detaljert informasjon finner man i sambandsprosedyrer lokalt (nivå 3).

Ved tekniske og organisatoriske uregelmessigheter
Vaktpersonell har ansvar for å være tilgjengelig i nødnett. Dersom radioen eller annet
kommunikasjonsutstyr ikke fungerer, skal dette meldes i samsvar med interne prosedyrer til
AMK, LVS eller akuttmottak.
Lokalt system for avvik og tilbakemeldinger benyttes ved problemer i forhold til
samhandling, prosedyrer, dokumentasjon, tekniske systemer osv. og nyttige erfaringer som
andre bør få vite om.
Det er etablert et fast punkt for håndtering av tekniske problem i hver kommune eller
helseforetak. Dette er omtalt i lokale prosedyrer.

Nyttige tips
Problem

Kommentar

Tiltak

2) DMO - Direct Mode Operations: Står for direkte modus. Radio til radio kommunikasjon.
3) TMO - Trunk Mode Operation. Samtalene går via nødnettets infrastruktur.
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1. Radioteknisk.
Flatt batteri.
Ekstra batteri og laderutiner
		
Manglende kjennskap til
Brukerveiledning.
		
nødnettdekning.
Tilfredsstillende utsjekk for
		
Manglende kunnskap om
nyansatte.
		
bruk av radio.
Kontroll av ferdigheter 			
sjekkliste.
				
2. Manglende bruk
Manglende oppfyllelse av
Oppfølging av forskrifter og
av radio.
gjeldende regelverk (Forskrift
avtaler og regelverk.
		
om akuttmedisinske tjenester
Formidle kunnskap om
		
utenfor sykehus).
vaktpersonellet sin rolle i den
		
Manglende oppfyllelse av
akuttmedisinske kjede og
		
avtaler mellom kommuner og
pasientforløpet.
		
helseforetak.
					
3. Manglende utnyttelse
Manglende systemforståelse.
Iverksette utarbeidde prosedyrer
av radiosystemet som
Manglende og mangelfulle
og orientere om disse.
verktøy for å oppnå
rutiner.
Sjekke ut at vaktpersonellet
samhandling.
Mangelfull kjennskap til og
forstår innholdet i prosedyrer
		
oppfølging av rutiner.
og egen rolle knyttet til dette.
		
Manglende ferdigheter.
Gripe inn når de ikke brukes.
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Helsepersonell skal ivareta og oppfylle de
plikter de har i henhold til gjeldende regelverk,
normerende dokumenter. Her har vi samlet de
mest aktuelle lover, forskrifter, rundskriv og
veiledere som er hjemmelsgrunnlag for medisinsk
nødmeldetjeneste. Vi må alle kjenne til disse.

Lover
Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
(helse og omsorgstjenesteloven) Sist endret LOV-2016-06-17-49 fra 01.01.2017
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
Helse- og omsorgstjenesteloven inneholder regler om kommunens overordnede ansvar for
helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen.
Kommunens helsetjeneste omfatter offentlig organisert helsetjeneste som ikke hører under
stat eller fylkeskommune, og privat helsevirksomhet som drives i henhold til avtale med
kommunen.
Kap. 10. omhandler tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. § 10-1 forplikter kommunen
til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende. Kommunene skal ved melding fra
pårørende om omfattende rusmiddelbruk foreta de nødvendige undersøkelser i saken.
LOV-2000-06-23-56 Lov om helsemessig og sosial beredskap
(helseberedskapsloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56
For å ivareta lovens formål skal virksomheter loven omfatter, kunne fortsette og om
nødvendig legge om og utvide driften under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid, på
basis av den daglige tjeneste, oppdaterte planverk og regelmessige øvelser, slik det er bestemt
i eller i medhold av loven.
Lov 02. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.
(spesialisthelsetjenesteloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61
Spesialisthelsetjenesteloven inneholder regler om ansvar, plikter, rettigheter og organisering
for spesialist eller virksomhet som yter spesialisthelsetjeneste, det vil si bestemmelser på
systemnivå.

Lov 02. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/207/Helsepersonelloven-medkommentarer-IS-8-2012.pdf
Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til
helsepersonell og helsetjeneste.
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og
omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets
karakter og situasjonen for øvrig.
Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner og skal innhente bistand
eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov
tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert
personell.
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Lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak (helseforetaksloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-93
Loven skal bidra til at det opprettes helseforetak som planlegger og organiserer
spesialisthelsetjenesten, oppfyller målsettinger, og at det legges til rette organisering av
helseforetakets sykehus og andre helseforetak.
Helseforetakenes formål er å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn.

Spesielt viktige kapitler er:
Kapittel 2. Krav til helsepersonells yrkesutøvelse
§ 4. Forsvarlighet
Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og
omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets
karakter og situasjonen for øvrig. Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og
tannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder
undersøkelse og behandling av den enkelte pasient. Departementet kan i forskrift bestemme
at visse typer helsehjelp bare kan gis av personell med særskilte kvalifikasjoner.
§ 5. Bruk av medhjelpere
Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det
er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis.
Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn.
§ 7. Øyeblikkelig hjelp
Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen
er påtrengende nødvendig. Med de begrensninger som følger av pasient- og
brukerrettighetsloven § 4-9, skal nødvendig helsehjelp gis selv om pasienten ikke er i stand
til å samtykke, og selv om pasienten motsetter seg helsehjelpen. Ved tvil om helsehjelpen er
påtrengende nødvendig, skal helsepersonell foreta nødvendige undersøkelser. Plikten gjelder
ikke i den grad annet kvalifisert helsepersonell påtar seg ansvaret for å gi helsehjelpen.
§ 10 a. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende.
Helsepersonell skal bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging
som mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig
somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av forelderens tilstand.
Kapittel 5. Taushetsplikt og opplysningsrett
Helsepersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks
legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap
av å være helsepersonell.
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Kapittel 6. Opplysningsplikt m.v.
Her er spesielt § 31 viktig ”helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er
nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom”.
§33 Opplysninger til barneverntjenesten
Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til
tiltak fra barneverntjenestens side.
Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til
barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det
foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11
og § 4-12. Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker, jf.
nevnte lov § 4-24.
Kapittel 8. Dokumentasjonsplikt
Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 i en
journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for samarbeidende
helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra annet helsepersonell.

Lov 01. januar 2002 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk
helsevern (psykisk helsevernloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62
Formålet med loven her er å sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer
på en forsvarlig måte og i samsvar med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Formålet er
videre å sikre at de tiltakene som er beskrevet i loven, tar utgangspunkt i pasientens behov
og respekten for menneskeverdet.
Psykisk helsevernloven med tilhørende forskrifter trådte ikraft 1. januar 2001. Loven har
flere ganger vært gjenstand for endringer; senest ved lov 10. februar 2017 nr. 6 der det ble
gjort endringer for å øke pasientenes selvbestemmelse og rettssikkerhet. Av særlig betydning
er endringer som gir pasienter med samtykkekompetanse rett til å nekte behandling i det
psykiske helsevernet, dersom det ikke foreligger fare for eget liv eller andres liv og helse.
Endringene trådte ikraft 1. september 2017.

Lov 01. januar 2015 nr. 43 om helseregistre og behandling av
helseopplysninger (helseregisterloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-43
Formålet med loven er å legge til rette for innsamling og annen behandling av
helseopplysninger, for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og
omsorgstjenester. Loven skal sikre at behandlingen foretas på en etisk forsvarlig måte,
ivaretar den enkeltes personvern og brukes til individets og samfunnets beste.

Lov 01. juli 2001 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og
brukerrettighetsloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved
å gi pasienter rettigheter overfor helsetjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme
tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og ivareta respekten for den enkelte pasients
liv, integritet og menneskeverd.

En forskrift er “et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall
eller en ubestemt krets personer”. Forskrifter utgis av det forvaltningsorgan som er
bemyndiget til det i loven.

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning,
ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv.
(akuttmedisinforskriften) FOR-2015-03-20-231
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rundskriv-til-akuttmedisinforskriften/id2409333/
Forskriften skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige
og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.
Forskriften skal også bidra til at utstyr som inngår i helse- og omsorgstjenestens
kommunikasjonsberedskap fungerer i et landsdekkende nett og sikrer prioritert
informasjonsflyt både innenfor og mellom medisinske institusjoner, til mobile enheter og til
samarbeidende etater.
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Forskrifter
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Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse – og
omsorgstjenesten (For-2016-10-28-1250)
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-10-28-1250
Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitets
forbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen
etterleves.
Forskriften beskriver:
- plikten til å planlegge
- plikten til å gjennomføre
- plikten til å evaluere
- plikten til å korrigere virksomhetens aktiviteter

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksom
heter (internkontrollforskriften)Endringene ble fastsatt 2. desember 2011
http://www.regelhjelp.no/no/Nyheter/2012/Ny-utgave-av-internkontrollforskriften/
Internkontrollforskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten,
plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i arbeidsmiljøloven,
forurensningsloven, brann- og eksplosjonsvernloven, produktkontrolloven,
sivilbeskyttelsesloven, lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr,
genteknologiloven og strålevernloven.

Forskrift 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og
beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap.
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2001-12-20-1583
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Forskriften gjelder for virksomheter som har plikt til å utarbeide beredskapsplan etter lov
om helsemessig og sosial beredskap § 2-2 første og annet ledd. Med begrepet virksomhet
i denne forskriften forstås stat, kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak,
helseforetak, Mattilsynet og vannverk.
Virksomhetene skal utføre beredskapsplanlegging som gjør dem i stand til å tilby
nødvendige tjenester under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid i samsvar med lov om
helsemessig og sosial beredskap § 1-1.

FOR-2016-06-03-569 Storulykkeforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-03-569
Formålet med forskriften er å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår og å
begrense konsekvensene slike ulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier.
§ 11.Beredskapsplaner
Den ansvarlige for storulykkevirksomheten skal sørge for at:
a) det blir utarbeidet en intern beredskapsplan som beskriver de tiltakene som skal 		
iverksettes for å begrense konsekvensene av hendelser som kan føre til en storulykke,
b) relevante nød- og beredskapsetater og kommunen får tilstrekkelige opplysninger slik at
disse kan utarbeide eksterne beredskapsplaner, og at
c) beredskapsplanen tilpasses virksomhetens art, risiko, størrelse og kompleksitet.

FOR-2011-12-16-1258 Forskrift om etablering og gjennomføring av
psykisk helsevern m.m. (psykisk helsevernforskriften)
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-05-11-562
Plikt til å yte øyeblikkelig hjelp
Institusjon eller avdeling som er utpekt til å gi øyeblikkelig hjelp i psykisk helsevern etter
spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 andre ledd, skal straks motta pasienter for undersøkelse og
om nødvendig behandling dersom pasientens tilstand anses å være livstruende eller meget
alvorlig, eller pasienten på grunn av sin sinnstilstand anses å være til vesentlig fare for andre.

FOR-2000-12-21-1378 Forskrift om leges melding til politiet om
unaturlig dødsfall o.l.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1378
Dersom det er grunn til å tro at et dødsfall er unaturlig, har leger plikt til å underrette
politiet snarest mulig, jf. helsepersonelloven § 36 tredje ledd.
Underretningen kan gis personlig eller telefonisk til nærmeste politimyndighet. Slik muntlig
melding skal følges av en skriftlig melding på fastsatt skjema.
På legens erklæring om dødsfall anmerkes dersom muntlig melding er gitt til politiet.
FOR-2012-08-29-842 Forskrift om fastlegeordning i kommunene
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842
Formål
Formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god
kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Norge får en fast allmennlege å forholde seg til.
§ 2. Definisjoner
I forskriften her menes med:
a) fastlege: lege som inngår avtale med en kommune om deltakelse i fastlegeordningen,
uavhengig av om legen er ansatt i kommunen eller er selvstendig næringsdrivende
b) fastlegeavtale: en individuell avtale som inngås mellom kommune og den enkelte
fastlege
c) listeinnbygger: en person som er tilknyttet en fastlegeliste
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FOR-2000-12-21-1385Forskrift om pasientjournal
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385
Forskriften gir nærmere regler om:
a) helsepersonells dokumentasjonsplikt, herunder om innhold i pasientjournaler, føring,
retting, sletting, oppbevaring, overføring, tilgang til og tilintetgjøring av journal, jf.
helsepersonelloven kapittel 8,
b) virksomheters ansvar i forhold til opprettelse og organisering av journalsystem,
jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-2, tannhelsetjenesteloven § 1-3a og 			
kommunehelsetjenesteloven § 1-3a og
c) rett til innsyn i journal, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1.Her beskrives regler
om helsepersonells dokumentasjonsplikt. Forskriften gir på en del områder mer
detaljerte regler enn helsepersonelloven, og den fyller ut loven også på noen felter hvor
loven ikke har egne regler, men kun en hjemmel for departementet til å gi forskrift.
Herunder om innhold i pasientjournaler, føring, retting, sletting, oppbevaring, 		
overføring, tilgang til og tilintetgjøring av journal, jf. helsepersonelloven kapittel 8.
Virksomheters ansvar i forhold til opprettelse og organisering av journalsystem,
Det er verdt å merke seg at arbeidsdokumenter, pasientens egendokumentasjon, 		
røntgenbilder, video- og lydopptak mv. er å anse som del av journalen inntil nødvendig
informasjon er nedtegnet på forsvarlig måte.

Pasientreiseforskriften
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-25-793?q=pasientreiseforskriften
Forskrift om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til
helsetjenester.
En pasient har rett til å få dekket utgifter ved å reise til og fra spesialisthelsetjenester
ved sykehus, distriktspsykiatrisk senter eller institusjon som tilbyr tverrfaglig spesialisert
behandling for rusmiddelmisbruk. Institusjonen skal eies av et regionalt helseforetak eller ha
avtale med et regionalt helseforetak.
En reiseledsager har rett til å få dekket utgifter forbundet med å følge en pasient med rett til
dekning av utgifter etter forskriften når
a) pasienten av medisinske eller behandlingsmessige grunner har behov for ledsager på reise,
eller
b) det er nødvendig for å hindre at pasienten rømmer eller nyter rusmidler under reisen.

Rundskriv
Hvert departement publiserer egne rundskriv. Rundskriv inneholder direktiver og
retningslinjer fra overordnet til underordnet forvaltningsmyndighet om blant annet
hvordan lovbestemmelser skal forstås i praksis og hvilke hensyn det skal legges vekt på
i en skjønnsmessig avveining.

Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften med kommentarer
IS-1/2017
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Psykisk%20helsevernloven%20og%20
psykisk%20helsevernforskriften%20med%20kommentarer.pdf
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Om rundskrivet: Psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften gjelder for det
psykiske helsevernet som er en del av spesialisthelsetjenesten. Loven og forskriften regulerer
etablering og gjennomføring av frivillig og tvungent psykisk helsevern, både i institusjon og
ved poliklinisk behandling. Mange av bestemmelsene regulerer bruk av tvang. Adgangen til
tvangsinngrep er dels begrunnet i hensynet til pasienten selv, dels i hensynet til omgivelsene.
Tvangsbruk er et svært alvorlig inngrep i enkelt menneskers liv og selvbestemmelsesrett.
Psykisk helsevernloven og forskriften skal sikre at etablering og gjennomføring av psykisk
helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med menneskerettighetene og
grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Dette søkes oppnådd ved at det settes vilkår for
særlige tiltak og gjennom regler om saksbehandling og kontroll. Videre skal reglene sikre
at man ved iverksettelse av tiltak tar utgangspunkt i pasientens behov og respekten for
menneskeverdet, slik at tiltakene ikke brukes i større grad eller gis et større omfang enn
nødvendig.

Politiets bruk av ambulanseressurser IS-5/2017
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/politiets-bruk-av-ambulanseressurser
Rundskrivet er en klargjøring av regler og rutiner som vil gjøre det enklere for personell
å ta beslutninger samtidig som forsinkelser unngås. Det beskriver også hvem som har
beslutningsmyndighet for å frigi ambulanseressurser og hvor politiet skal henvende seg om
slike oppdrag.

Helsepersonellets taushetsplikt – Rett og plikt til å utlevere
pasientopplysninger til politiet IS-9-2015
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsepersonellets-taushetsplikt-rett-og-plikt-til-autlevere-pasientopplysninger-til-politiet
Rundskrivet presiserer reglene for når helsepersonell har taushetsplikt, når de har plikt til å
varsle politiet og når de har adgang til å utlevere pasientopplysninger til politiet.
Hensikten er å gjøre det enklere for helsepersonell å ta stilling til når de skal- og kan gi
informasjon til politiet.
Kort oppsummering
- helsepersonell skal på eget initiativ varsle politi og brannvesen dersom det er 		
		 nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom
- helsepersonell kan utlevere opplysninger til politiet for at de skal kunne bistå 		
		 helsetjenesten med å varsle pårørende
- i en krise- eller katastrofesituasjon skal helsepersonell oppgi navn på pasienter som er
		 ivaretatt av helsetjenesten for at politiet skal få oversikt savnede og ikke binde opp
		 ressurser til leting etter personer som er funnet
- helsepersonell har ikke rett eller plikt til å utlevere opplysninger til politiet 		
		 utelukkende for etterforskning/-oppklaring av forbrytelser

Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke – oppgaver og
samarbeid IS-5/2012
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helsetjenestens-og-politiets-ansvar-for-psykisksyke-oppgaver-og-samarbeid
Intensjonen med rundskrivet er å styrke og forenkle samarbeidet mellom helsetjenesten og
politiet slik at felles utfordringer løses på en egnet måte og til det beste for psykisk syke.
Rundskrivets inneholder klare retningslinjer for informasjonsoverføring mellom etatene, og
konkrete eksempler på situasjoner hvor informasjonsutveksling er aktuelt.

Helsetjenesten og politiet har et gjensidig behov for kommunikasjon for å sikre at det ikke
skjer alvorlige hendelser, og Helsedirektoratet og Politidirektoratet anbefaler at det etableres
lokale samarbeidsrutiner mellom helsetjeneste og politi, eller at eksisterende samarbeid
styrkes, slik at innholdet i dette rundskrivet ivaretas. Rutinene bør omfatte regelmessige
møter for utveksling av informasjon, avtale om hvem som bør kontaktes i ulike situasjoner
og rutiner for samarbeid med media ved ulike hendelser.
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Helsetjenestens ansvar:
		n yte helsehjelp
Politiets ansvar:
n hjelpeplikt overfor personer som er ute av stand til å ta vare på seg selv
n i visse tilfeller varslingsplikt overfor helsetjenesten og skal om nødvendig fremme
		 begjæring om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern
n yte nødvendig bistand til helsetjenesten i forbindelse med tvungent psykisk helsevern

Barn som pårørende IS-5/2010
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/barn-som-parorende
Rundskrivet omhandler blant annet bestemmelser i helsepersonelloven (§ 10a) og
spesialisthelsetjenesteloven (§ 3-7a) som:
n regulerer helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende
n pålegger alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å ha barneansvarlig personell
Rundskrivet er ment som en veileder for helsepersonell som har plikt til å bidra til å ivareta
mindreårige barn som pårørende.
Stortinget vedtok 19. juni 2009 endringer i helsepersonelloven og lov om
spesialisthelsetjenesten for å sikre at helsepersonell skal identifisere og ivareta informasjonsog oppfølgingsbehovet mindreårige barn som pårørende har. Endringene trådde i kraft 1.
januar 2010.
Helsepersonell skal bidra til å dekke det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging
mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig
somatisk sykdom eller skade, kan ha som følge av forelderens tilstand.
Formålet med bestemmelsene er:
- å sikre at barna blir fanget opp tidlig
- at det blir satt i gang prosesser som setter barn og foreldre i bedre stand til å mestre
		 situasjonen når en forelder blir alvorlig syk
- å forebygge problemer hos barn og foreldre
Bestemmelsene gjelder både for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten,
kommunehelsetjenesten og private helsetjenester.
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Rundskriv IS-17/2006(2006). Helsepersonells plikt og rett til å gi
opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/462/Helsepersonells-plikt-ogrett-til-a-gi-opplysninger-til-barneverntjenesten-politiet-og-sosialtjenesten-IS-17-2006.pdf
Helsepersonells plikt og rett til å gi opplysninger til barneverntjenesten, politiet og
sosialtjenesten ved mistanke om: - mishandling av barn i hjemmet - andre former for
alvorlig omsorgssvikt av barn - misbruk av rusmidler under graviditet.
I saker som dreier seg om mishandling av barn eller andre former for alvorlig omsorgssvikt
av barn, vil både barneverntjenesten og politiet ofte ha en sentral rolle. Barneverntjenesten
har et overordnet ansvar for å foreta nødvendige undersøkelser, samt å iverksette nødvendige
tiltak for å sikre at barn og unge ikke lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling. Politiet har ansvaret for å avdekke straffbare forhold, og å iverksette nødvendige
tiltak for å bringe disse til opphør, samt å forebygge gjentagelser.

Rundskriv Q-24/2005 (2005). Barnevernet og taushetsplikten,
opplysningsretten og opplysningsplikten. Oslo: Barne- og
likestillingsdepartementet
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnevernet-og-taushetsplikten-opplysnin/
id109472/
Barnevernets primære oppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som
kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. For å kunne
utføre denne oppgaven på en best mulig måte er barnevernet på den ene siden avhengig av
å kunne innhente, motta og videreformidle opplysninger. Opplysninger i barnevernssaker er
ofte av personlig og sensitiv karakter. Det er derfor viktig å sikre at disse opplysninger ikke
videreformidles i større grad enn nødvendig, og at de håndteres på en slik måte at hensynet
til personlig integritet, personvern og tillit til barnevernet ivaretas. Bestemmelsene om
taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt som gjelder for barnevernet bidrar til at
disse til dels motstridene hensyn blir avveid og ivaretatt.

Rundskriv IK-22/92 (1992). Plutselig, uventet død i spedbarnsalder krybbedød; rutiner og oppfølgning. Oslo: Statens helsetilsyn
https://www.helsetilsynet.no/upload/regelverk/rundskriv/htil_gamle_rundskriv/IK-221992.pdf
Barnet skal legges inn ved nærmeste sykehus.
Primærhelsetjenestens oppfølging
Innen kommunehelsetjenesten vil helsepersonell ved helsestasjonene kunne gi tilbud
om oppfølging til pårørende som har mistet barn i krybbedød. I de fleste tilfeller vil
de pårørende ha vært i kontakt med helsestasjonen før dødsfallet inntreffer. Dersom
pårørende ikke ønsker oppfølging fra helsestasjonen bør familiens behandlende lege gi
tilbud om oppfølging. Det bør på forhånd avklares i det enkelte tilfelle hvem som innen
kommunehelsetjenesten skal ha ansvaret for oppfølgingen. Store geografiske avstander til
sykehus kan tale for at både fagpersonell og pårørende finner det mest hensiktsmessig med
oppfølging fra kommunehelsetjenesten.

Se også Akuttveileder i pediatri Norsk barnelege forening
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/akuttveileder-i-pediatri/akutte-prosedyrer/
plutselig-uventet-dod
Diagnostikk og oppfølging
Ved melding om plutselig dødsfall hos spedbarn
Anbefal «munn til munn» og brystkompresjon hvis i tvil.
- det har stor betydning at de pårørende opplever at det «på alle måter» forsøkes å få liv
		i barnet
- hvis dødsstivhet har inntrådt, bør det ikke gjennomføres
- start med å redusere foreldrenes skyldfølelse umiddelbart! DU kan, i ditt første møte
		 med foreldrene, ved din atferd og ordbruk, være den avgjørende faktoren for hvordan
		 det neste året vil arte seg for foreldrene i sorg
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Kommunehelsetjenesten bør utarbeide rutiner for oppfølging. Det gis tilbud om
støttesamtaler så kort tid som mulig etter melding fra sykehus om dødsfall.
Politiet
Politiet har nå nye rutiner når det gjelder håndteringen av krybbedødsaker. Disse forutsetter
at politiet bare unntaksvis skal ha direkte kontakt med de pårørende i slike tilfeller.

Veiledere/retningslinjer
Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner
og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder 2011
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samhandlingsreformen---lovpalagte-samarb/
id661886/
Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å utarbeide en veileder til kapittel 6 i
helse- og omsorgstjenesteloven. Hensikten er å bidra til ensartet nasjonal praksis i bruken
av samhandlingsavtaler og understøtte partenes bruk av avtaler i samarbeidet om lokal
utvikling av helse- og omsorgstjenestene.
Arbeidet med de nye samarbeidsavtalene mellom kommune og foretak bør bygge videre
på de avtalene som allerede er inngått mellom partene, og de erfaringene man har fra dette
samarbeidet. Denne veilederen er ment som et praktisk hjelpemiddel i utformingen av nye
avtaler i henhold til helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 6.

Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med
personskade
Utgitt: 24.04.2017 - IS-nummer: IS-2593
Retningslinjen omhandler hendelser der personer utsettes for farlige kjemiske stoffer (C Chemical), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), stråling fra nukleært materiale (N)
og/eller eksplosiver (E).
Målgruppene er personell i og utenfor helsetjenesten, samt industrivernpliktige
virksomheter, som forventes å kunne håndtere CBRNE-hendelser med personskade.
Retningslinjen omfatter tiltak som er nødvendige for å sikre god helsehjelp og som skal
beskytte pasienter, innsatspersonell og befolkningen for øvrig mot helseskade.
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ansvaret på lokalt nivå.
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https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-handtering-avcbrne-hendelser-med-personskade

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer
Mestring, samhørighet og håp
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mestring-samhorighet-og-hap-veileder-forpsykososiale-tiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer
Veilederen skal være med på å definere hva som er god praksis i tjenestene. Sentrale områder er:
- proaktiv psykososial oppfølging med navngitt kontaktperson i kommunen
- brukerperspektivet skal være sentralt i tjenesteytelsen
- samarbeid mellom tjenesteytere på ulike nivå og i ulike sektorer, inkludert frivillig
		sektor
- tiltak for å aktivere den rammedes eget støttenettverk
- anbefalinger for god kriseledelse og virksomhetsevaluering
- veilederen fokuserer på formål og de ulike delene av sørge-for-ansvaret i den 		
		 psykososiale oppfølgingen, herunder ansvar for hjelp i akutte situasjoner

Nasjonal retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi 2017.
Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT)
Retningslinjens mål er å gi anbefalinger om diagnostisering, behandling og rett destinasjon
for den hypoterme pasienten. Målgruppen er bred og omfatter alle som behandler
hypoterme pasienter, både i en frivillig organisasjon og som profesjonelle i helsetjenesten
eller redningstjenesten. Den frivillige redningstjenesten og AMK har en spesiell viktig
plass i retningslinjen. http://traumatologi.no/wp-content/uploads/2017/04/Nasjonalretningslinje-handtering-av-aksidentell-hypotermi.pdf

Nasjonal Traumeplan traumesystem i Norge 2016 Nasjonal
kompetansetjeneste for traumotologi
/http://traumatologi.no/2017/08/18/ny-nasjonal-traumeplan-vedtatt-i-hele-landet/
«Et traumesystem er en organisering av alle ressurser i den kjeden som behandler den
alvorlig skadde pasient, der sømløs overlapping og informasjonsflyt tilstrebes i et system
uten terskler eller flaskehalser. Traumesystemet omfatter derfor alle ledd, fra forebygging
over førstehjelp på skadested til rehabilitering, det inkluderer pasienterfaringer og
implementering av overvåkingssystemer som det nasjonale traumeregister.»

Håndbok for nødetatene, Farlige stoffer- CBRNE. Retningslinjer for
ambulanse-, brann- og redningspersonell og politi i varslingsfasen, under
utryning og de første 30 minutter etter ankomst skasested.
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/farlige-stoffer-npf/transport-av-farlig-gods/
p1600412-handbok-for-nodetatene_web.pdf
Denne håndboken er ment som en sjekkliste og beslutningsstøtte for nødetatenes
innsatspersonell fra det øyeblikk alarmen gåt, under utrykning, og de første 30 minuttene
på skadested. Innholdet i håndboken forutsetter at brukerne har basiskunnskap om
håndtering av skadestedsituasjoner.

Veilederen skal bidra til å avklare ansvar og hovedoppgaver når flere nødetater samvirker,
både ved mindre hendelser, storulykker og masseskadehendelser.
Veilederen er distribuert til landets helseforetak og kommuner, og Helsedirektoratet ber om:
- at helseforetak og kommuner sørger at veilederen gjøres kjent for helsepersonell som
		 inngår i den organiserte akuttmedisinske beredskapen utenfor sykehus
- at prosedyren innarbeides i lokalt planverk og at personell gis anledning til å delta i
		 planlagte opplærings- og implementeringsaktiviteter
Et eget e-læringsprogram utarbeides, og vil bli publisert på nakos.no i løpet av første
kvartal 2017.

Nasjonal veileder for masseskadetriage IS-0380 2013
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-veileder-for-masseskadetriage
Masseskadetriage som metode har som premiss at det ikke er tilstrekkelig ressurser til å gi
hver og en den optimale behandlingen. Da må metoden hjelpe innsatspersonellet til å gjøre
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Helsetjenestens organisering på skadestedet IS-2536 2016
Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-veileder-for-helsetjenestens-organiseringpa-skadested

det viktigste først. Det betyr at de med mindre kritiske skader må vente, mens personellet
prioriterer tiltak og behandling til de som trenger hjelpen mest.
Hensikten med en nasjonal modell er å øke sannsynligheten for at helsetjenesten kan
håndtere alvorlige fremtidige masseskader uavhengig av hvor i landet det skjer. Veilederen
skal sikre at alle typer personell benytter en hensiktsmessig arbeidsmetodikk og lik merking
av skadde i det prioriteringsarbeidet som må utføres når det er ubalanse mellom antall
skadde og tilgjengelige behandlings og transportressurser.

Hvordan holde orden i eget hus, internkontroll i sosial og
helsetjenesten IS-1183 2004
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/168/IS-1183-Internkontroll-isosial-og-helsetjenesten.pdf
Denne veilederen, som er utarbeidet i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Statens
helsetilsyn, er ment som et hjelpemiddel for virksomheter som er i ferd med å etablere
internkontroll, eller som en sjekkliste for de som allerede har internkontroll eller andre mer
omfattende kvalitetssystemer.

God kommunikasjon via tolk IS-1924 2011
Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-kommunikasjon-via-tolk-for-ledereog-personell-i-helse-og-omsorgstjenestene
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Lik tilgang til helse- og omsorgstjenester av god kvalitet forutsetter i mange tilfeller
tilrettelagt informasjon og kommunikasjon ved hjelp av tolking.
Veilederen omhandler helse- og omsorgspersonells ansvar for tilrettelagt kommunikasjon
ved hjelp av tolking.
Helse- og omsorgspersonell kan trenge tolk for å utøve informasjons- og veiledningsplikten
og har ansvar for å vurdere behovet for og eventuelt bestille tolk med nødvendige
kvalifikasjoner.
Veilederen skal bidra til å gi helse- og omsorgspersonell bedre kompetanse til å bestille
kvalifiserte tolker og til å gjennomføre samtaler via tolk.
Veilederen omfatter tolking i møte med personer med begrensede norskkunnskaper,
samiskspråklige, døve, hørselshemmede og døvblinde.

Retningslinjer for bruk av luftambulanse
Gyldig fra 1. april 2009
http://www.luftambulanse.no/retningslinjer-bestilling-av-luftambulanse
Retningslinjene er primært ment for AMK-sentraler og annet helsepersonell som i kraft
av sin stilling kan rekvirere luftambulanse. AMK-sentralene utarbeider på bakgrunn av
retningslinjene spesifikke prosedyrer for sitt ansvarsområde.

Prosedyrer
Pågående livstruende vold (PLIVO)
Prosedyre for hvordan nødetatene skal opptre og samvirke i farlige situasjoner.
https://helsedirektoratet.no/akuttmedisin/pagaende-livstruende-vold-plivo
Fastsatt av Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap 16. februar 2015 – Versjon 1.0

Nødnett 3 nivåer
Sambandsreglementet for nødetatene består av tre nivåer:
n nivå 1 - Felles overordnet nivå som gjelder alle nødetatene og andre 			
		beredskapsbrukere
n nivå 2 - Nasjonalt nivå for den enkelte etat
n nivå 3 - Regionalt/lokalt for den enkelte etat
Nivå 1: Felles sambandsreglement for nødnett Versjon 4
https://www.politiet.no/globalassets/05-om-oss/03-strategier-og-planer/sambandsreglementfor-nodetatene
Dokumentet utgjør et helhetlig sambandsreglement som ivaretar de ulike nivåer for den
enkelte etat og er et viktig verktøy for etatene i deres daglige virke. Prinsipielle beslutninger
knyttet til struktur og oppbygging skal legges til grunn, både på felles, nasjonalt og lokalt
nivå. Den enkelte etat er selv ansvarlig for ferdigstillelse av reglement på nasjonalt og
regionalt/ lokalt nivå. Sambandsreglementet skal legges til grunn ved opplæring, øving og i
operativ tjeneste.
Nivå 2: Nasjonal veileder for Nødnett i helsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-veileder-for-nodnett-i-helsetjenesten
Nivå 3: Regionalt/ lokalt Se til ditt eget helseforetak
DSB har utarbeidet dokumentet “Nødnett i bruk: En oversikt over tekniske løsninger og
funksjoner i Nødnett, samt retningslinjer for bruk”.
Dokumentet gir en overordnet beskrivelse av Nødnett for brukere. Dokumentet inneholder
en oversikt over tekniske løsninger og tilgjengelige funksjoner, samt informasjon og råd om
riktig bruk av Nødnett.
http://www.nødnett.no/Tjenester/Nodnett-i-bruk/
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Begreper, definisjoner og
forkortelser
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Fagområdet bruker mange forkortelser og begreper.
Mange av disse er definert i Definisjonskatalog for den
akuttmedisinske kjede og i Felles sambandsreglement for
nødetatene og andre beredskapsbrukere.

Vi har lagt inn de viktigste begreper og definisjoner i tabellen under
Begreper merket med (1) er hentet fra Definisjonskatalogen
Begreper merket (2) er hentet fra Sambandsreglementet
Noen av disse begrepene og forkortelsene har behov for revisjon eller utdyping.
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. versjon 2012.1
Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere.2
Denne er revidert, men begrepene er fortsatt gjeldende.

Begrep/betegnelse		 Definisjon/anmerkning
Fellesbetegnelse for nødetatenes kommunikasjonssentraler 110 		
(brann), 112 (politi) og 113 (helse)
Avansert hjerte-lunge-redning
Tidsintervall fra en instans blir oppringt/anropt til instansen 		
svarer.
Anmerkning: Dette er et generelt tidsbegrep som gjelder 		
AMK-sentral (se AMK-aksesstid) og responderende ambulanse 		
(se ambulanse aksesstid). Begrepet uttrykker hvor fort den 		
aktuelle instansen svarer på oppringing/anrop, for eksempel 		
hvor fort AMK-sentralen svarer på oppringing på 113-telefon 		
fra publikum eller hvor fort en ambulanse svarer på anrop fra 		
AMK-sentralen. Se også aktiveringstid, responstid.
Tidsintervall fra en instans svarer på oppringing/anrop til 		
instansen iverksetter en handling.
Anmerkning: Dette er et generelt tidsbegrep som gjelder AMK-		
sentral (se AMK-aktiveringstid) og responderende ambulanse 		
(se ambulanse aktiveringstid). Begrepet uttrykker hvor fort den 		
aktuelle instansen “aktiveres” til handlingen (dvs. hvor fort 		
AMK-sentralen velger en respons henholdsvis hvor fort en 		
responderende ambulanse starter utrykningsoppdraget initiert av 		
AMK-sentralen).
Se også aksesstid, responstid.
Medisinsk diagnostikk, rådgiving, behandling og/ eller overvåking 		
ved akutt oppstått/ forverring av sykdom eller skade, blant annet 		
akutte psykiske lidelser og rusproblemer og akutte tilstander etter 		
vold og overgrep, der rask medisinsk hjelp kan være avgjørende for 		
pasientens liv og helse
Kilde: Akuttmedisinforskriften 2015.
Planer, utstyr og personell som skal sikre befolkningens 		
nødvendige akuttmedisinske tjenester
Kilde: Akuttmedisinforskriften 2015.
Brukernavn/ nummer/ ressurs/ funksjon/ som beskrivelse på en 		
terminal i tillegg til ISSI
Tidsintervall fra AMK-sentral anroper en ambulanse til 		
ambulansen svarer på anropet.
Se også aksesstid.

1) http://www.kith.no/upload/1983/Defkat-akuttmed_kjede-v1.1-31072012.pdf
2) https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_2329.pdf
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11x-sentraler
(2)
			
AHLR
(1)
aksesstid
(1)
			
			
			
			
			
			
			
			
aktiveringstid
1)
			
			
			
			
			
			
			
			
			
akuttmedisin		
			
			
			
			
			
akuttmedisinsk beredskap		
			
			
alias
(2)
			
ambulanse aksesstid (1)
			
			

Begrep/betegnelse		 Definisjon/anmerkning
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ambulanse aktiveringstid (1)
			
		
			
			
			
			
			
ambulansekoordinator (1)
			
ambulanse reaksjonstid (1)
			
		
			
ambulanse responstid (1)
			
		
			
AMK-aksesstid
(1)
			
		
			
			
AMK-aktiveringstid
(1)
			
		
			
			
			
AMK-LA
(1)
			
			
			
AMK-operatør
(1)
			
			
AMK-reaksjonstid
(1)
		
			
			
			
			
andre beredskapsbrukere (2)
			
autentisering
(2)
BAPS
(2)
basestasjon
(2)
			
BHLR
(1)

Tidsintervall fra en ambulanse svarer på AMK-sentralens anrop, 		
til ambulansen rykker ut.
Anmerkning 1: ”Rykker ut” har ulik form for ulike ambulanser, 		
og er spesifisert nærmere nedenfor:
Ambulansehelikopter: helikopteret letter fra bakken
Ambulansefly: flyet settes i bevegelse (starter taksing)
Ambulanse/legebil: bilen settes i bevegelse
Se også aktiveringstid.
Vakthavende helsepersonell i AMK-sentral som primært har ansvar 		
for å koordinere ambulanseoppdrag. Se også ressurskoordinator
Tidsintervall fra AMK-sentralen anroper en ambulanse, til 		
ambulansen rykker ut.
Anmerkning: Dette er summen av ambulanse aksesstid og
ambulanse aktiveringstid.
Tidsintervall fra AMK-sentralen anroper en ambulanse til 		
ambulansen er fremme hos pasienten slik at helsehjelp kan gis.
Anmerkning: Dette er summen av ambulanse reaksjonstid og 		
utrykningstid.
Tidsintervall fra når det begynner å ringe i AMK-sentralen til en 		
AMK-operatør svarer på oppringingen.
Anmerkning: For anrop til 113 benyttes opprinnelsesmarkering for 		
beregning av start aksesstid.
Se også aksesstid.
Tidsintervall fra AMK-operatøren svarer på oppringing til AMK-		
sentralen iverksetter første oppdrag.
Anmerkning 1: Dette vil typisk være tiden det tar fra AMK-		
operatøren svarer på 113-telefonen til AMK-sentralen anroper
en utrykningsenhet.
Se også aktiveringstid.
AMK-sentral med ansvar for koordinering av ambulansehelikopter 		
mht. alarmering og flight following.
Anmerkning: Ambulansefly varsles og koordineres av medisinsk 		
koordinerende punkt og flykoordineringssentralen (FKS).
Vakthavende helsepersonell ved en AMK-sentral.
Anmerkning: Fellesbetegnelse på medisinsk operatør og 		
ambulansekoordinator.
Tidsintervall fra AMK-sentralen ringes opp til en ressurs anropes.
Anmerkning 1: Dette er summen av AMK-aksesstid og AMK-		
aktiveringstid. Dette vil typisk være tiden det tar fra det ringer
på 113-telefonen i AMK-sentralen, til AMK-operatøren anroper
en utrykningsenhet.
Se også reaksjonstid.
Brukere som har oppgaver/ funksjoner knyttet til beredskapsarbeid 		
for offentlig myndighet
Teknisk godkjenning av radioterminaler og brukere i nettet
BAPS talegrupper (Brann Akuttmedisin Politi Samvirke)
Stasjon for fast eller mobil tjeneste. Består av sender, mottaker og 		
antenner
Basal hjerte-lunge-redning

Begrep/betegnelse		 Definisjon/anmerkning
Defibrillering hjerte-lunge-redning
Direct Mode Operation (Direkte modus). Når to eller flere digitale 		
radioterminaler har kontakt med hverandre uten bruk av 		
infrastruktur
Individuell samtale mellom to brukere. Det er bare de to som
hører/snakker med hverandre.
Definisjon av talegrupper, nummerplaner og rettigheter for
brukere i nødnettet
Monitorering og oppfølging av helikopter på oppdrag for å ivareta 		
sikkerhet ved uventede hendelser.
Anmerkning: Flight following innebærer å innhente flyrute og 		
antatt landingstidspunkt, samt antall personer om bord ved
alle forflytninger av helikopter. I tillegg iverksettelse av nødvendige 		
tiltak hvis kontakt med helikopter blir brutt, innenfor beskrevne 		
kriterier. Flight following ivaretas av AMK-LA og er en funksjon i 		
ambulansehelikoptertjenesten i henhold til europeisk
luftfartsregelverk.
Funksjon i ambulanseflytjenesten, som har som oppgave å drive
med operativ koordinering og bemannes med flykoordinator som
er ansvarlig for planlegging, koordinering og gjennomføring av 		
ambulanseflyoppdrag ut fra operative forhold som vær,
tilgjengelige ressurser (fly, flygere, flyplass), luftfartsbestemmelser
og medisinske prioriteringer.
Fastlagte ord som betegner alfabetets bokstaver for lettere å kunne 		
oppfatte dem
Sendemodus i TMO. Brukere kan lytte og snakke på samme måte 		
som i en telefon
GAB er et register over grunneiendommer, adresser og bygninger
Radioterminal som når aktivert, videreformidler taletrafikk fra 		
DMO til TMO og motsatt
Forkortelse for geografisk informasjonssystem
Global Positioning System. Teknologi som muliggjør visning av en 		
radioterminals posisjon
Kommunikasjon fra en til flere brukere i en talegruppe. Virker som 		
en kanal i analogt samband
Sendemodus i TMO. Kun en bruker kan sende om gangen. 		
Sendeknappen må trykkes inn for å sende og slippes for å lytte.
Gradering som forteller i hvilken grad det haster med respons på
en hendelse.
Anmerkning: Hastegrad deles inn i kategoriene Akutt (rød), Haster 		
(gul) og Vanlig (grønn) ihht. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp.
Hastegrad for tilstander der det antas at tidsmomentet medisinsk
sett ikke er avgjørende og som kan forelegges lege til vurdering ved 		
første passende anledning.
Hastegrad for antatt alvorlig tilstand der de vitale funksjonene kan 		
bli truet og der det er behov for umiddelbar situasjonsvurdering
av lege eller transport til sykehus
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Begrep/betegnelse		 Definisjon/anmerkning
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hastegrad rød – akutt (1) Hastegrad for antatt kritisk tilstand der de vitale funksjoner kan
			 være truet eller manifest forstyrret og der ambulanse skal rykke ut
			 og lege alarmeres.
hendelse
(1) Situasjon hvor det oppstår medisinsk hjelpebehov.
		
Anmerkning 1: Hovedkategorier av hendelser er: somatisk og 		
			 psykiatrisk sykdom, trafikkulykke, annen ulykke, annen medisinsk
			 nød (rus, vold, brannskade, fødselshjelp).
hendelsestidspunkt
(1) Det tidspunkt en akuttmedisinsk hendelse inntreffer.
		
Anmerkning: Det kan være vanskelig å fastsette eksakt hendelsestids			 punkt. I de fleste tilfeller vil dette bli en omtrentlig angivelse. 		
			 Tidspunktet må ikke forveksles med henvendelsestidspunkt.
henvendelse
(1) Melding til AMK-/legevaktsentral utløst av en hendelse.
		
Anmerkning: Det skilles mellom primærhenvendelse (den første
			 meldingen om en hendelse) og sekundærhenvendelse (eksempelvis 		
			 supplerende/ny informasjon om den samme hendelsen).
henvendelsestidspunkt (1) Det tidspunktet publikum kontakter en instans i helsetjenesten i 		
			 forbindelse med en hendelse.
		
Anmerkning: Tidspunktet fastsettes etter når det begynner å ring
			 i instansens sentral (f.eks. legevaktsentralen eller AMK-sentralen). 		
			 For AMK fastsettes dette tidspunktet mer eksakt ved hjelp
			 av opprinnelsesmarkering.
hovedredningssentral		Hovedredningssentral
HRS
(1)		
ICCS
(2) Integrert kommunikasjon og kontrollsystem for håndtering av
			 radio og telefoni.
ISSI		 Unikt nummer som identifiserer Nødnett-terminalen (TETRA-		
			 terminalen) og som brukes ved oppringt samtale
			 Kilde: ??
kallesignal
(2) Bokstaver og/ eller tallkombinasjoner som identifiserer en spesifikk 		
			 enhet/ bruker og er en del av et radioanrop
kapasitetsproblem i		 Antall ønskede samtidige anrop i YMO er større enn antall i 		
nettverket
(2) tilgjengelige tidsluker på den enkelte basestasjon.
			 Kapasitetsproblemer i nettverket må ikke forveksles med
			 manglende ledig taletid i en talegruppe
kontrollrom
(2) Lokasjon som har ICCS.
kriteriebasert respons (1) Respons basert på 1) symptomer, 2) kliniske tegn, 3) hendelse,
			 eller en kombinasjon av disse. Kilde:
kriterienummer
(1) Nummer som ifølge Norsk indeks for medisinsk nødhjelp
			 betegner et kriterium.
kriterium
(1) henhold til Norsk indeks for medisinsk nødhjelp:
			 1) et symptom, 2) et klinisk tegn, 3) en hendelse, eller en
			 kombinasjon av disse.
kryptering
(2) En forvrengning/ koding av radiosignaler for å hindre forståelse av 		
			 meldingen for utenforstående
legevaktsentral
(1) Fagsentral betjent av helsepersonell, normalt for mottak,
			 prioritering og formidling av henvendelse til legevakt eller oppdrag 		
			 til hjemmesykepleier og jordmor, rådgivning til innringer og
			 varsling av leger ved behov for medisinsk nødhjelp.
			 Anmerkning: Forkortes til LV-sentral eller LVS.

Begrep/betegnelse		 Definisjon/anmerkning
Den AMK-sentral som har hendelsen innenfor sitt ansvarsområde.
Lokal redningssentral.
Local site trunking. Basestasjonen har ikke kontakt med nettverket. 		
Basestasjonen sender og mottar fortsatt, men kun innenfor området
som basestasjonen dekker. Det er ikke mulig å kommunisere med 		
brukere som er utenfor basestasjonens dekningsområde.
Et luftfartøy som er innredet for og brukt til diagnostikk, 		
behandling, overvåking og transport av syke eller skadde pasienter.
Anmerkning: En luftambulanse brukes primært når det er behov
for å skaffe høyt kompetent og særskilt trenet helsepersonell raskt
ut til pasienten og/eller når kritisk syk eller skadet pasient skal 		
transporteres og krever særskilt overvåking og medisinsk
kompetanse under transport og/eller transportavstand tilsier at 		
bakketransport er uhensiktsmessig
System for opptak, avspilling og lagring av muntlig
kommunikasjon mellom innringer og AMK- og legevaktsentral.
Kilde: Akuttmedisinforskriften 2015
Tiltak iverksatt av helsepersonell i forbindelse med skade, akutt 		
oppstått sykdom, eller akutt forverring av eksisterende alvorlig sykdom
Et landsdekkende, organisatorisk og kommunikasjonsteknisk
system for varsling og håndtering av henvendelser for
akuttmedisinsk hjelp og kommunikasjon innen helse- og 		
omsorgstjeneste, der kommunenes legevaktnumre, nasjonalt 		
legevaktnummer (116 117) og medisinsk nødtelefon (113) inngår).
Kilde: Akuttmedisinforskriften 2015
Telefonnummer, 113, som befolkningen kan ringe ved behov for 		
medisinsk nødhjelp.
Anmerkning: Nødnummeret skal alltid uttales siffer for siffer, ikke 		
som “hundreogtretten”. Dette av hensyn til at barn, utviklingshemmede og eldre da lettere kan slå nummeret. Det betinger at
alle aktører, inkl. media, bruker korrekt uttalemåte i alle 		
sammenhenger.
AMK-operatør som primært har ansvar for mottak og vurdering av 		
113-henvendelser, og for å gi medisinsk rådgivning og veiledning
Et veilednings- og støttesystem for personell i AMK-sentral og 		
legevaktsentral, og i hovedsak et verktøy for fastsettelse av
hastegrad, valg av respons, medisinsk rådgivning og instruksjon
Offentlig instans med ansvar for å håndtere befolkningens og 		
samfunnets behov for hjelp i nødsituasjoner.
Anmerkning: De tre nødetatene er helsevesenet, politietaten
og brannvesenet
Stasjon/sentral som tar imot, tolker, gir råd til melder og beordrer 		
respons på bakgrunn av nødmeldinger
Digitalt radionett for nødetatene. Landsdekkende sambandssystem 		
som er basert på TETRA-standarden
Teknisk telefontjeneste som ved henvendelse til AMK- eller andre 		
nødmeldesentraler gir opplysninger om innringerens/abonnentens
geografiske lokalisering, navn, adresse og tidspunkt for
henvendelsen
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Begrep/betegnelse		 Definisjon/anmerkning
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overleveringstid
(1)
			
pasientreise
(1)
			
			
			
			
prehospital responstid (1)
			
		
			
prehospital tid
(1)
			
primærhenvendelse
(1)
primæroppdrag
(1)
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
radioterminal
(2)
			
reaksjonstid
(1)
			
			
			
			
			
			
repeater
(2)
			
			
responstid
(1)
			
		
			
			
ressurs
(1)
			
RHF		

Tiden fra ambulansen parkerer på leveringssted til annet 		
helsepersonell har overtatt ansvaret for pasienten
Reise til og fra offentlig godkjent behandling.
Anmerkning: Det er det lokale helseforetak som har ansvaret for 		
pasientreiser og som dekker utgiftene knyttet til reisen.
Hovedregelen er at man får dekket rimeligste reisemåte til
nærmeste behandlingssted
Tidsintervall fra det begynner å ringe i AMK- eller legevaktsentral
til første ambulanse er fremme hos pasient og kan gi helsehjelp.
Anmerkning: Dette er typisk summen av AMK-reaksjonstid og
ambulanse responstid
Tidsintervall fra hendelse inntreffer til ambulansen parkerer ved 		
leveringssted
Den første henvendelsen knyttet til en hendelse.
Oppdrag der pasienten befinner seg utenfor sykehus.
Anmerkning 1: Begrepet har sin opprinnelse i 		
luftambulansetjenesten.
Anmerkning 2: I enkelte deler av landet brukes primæroppdrag 		
om de oppdrag hvor ambulansen er første ledd i
spesialisthelsetjenestens behandlingskjede ved en akuttmedisinsk
hendelse, og hvor man ønsker å måle prehospital responstid 		
for først ankomne ambulanse. Begrepet kan omfatte alle
hastegrader, men responstiden er mest interessant for Rød/Akutt
og Gul/Haster. Kan omfatte både utrykning til publikum
og utrykning til helseinstitusjoner dersom institusjonen trenger
akuttmedisinsk bistand fra ambulansepersonellet.
Se også sekundæroppdrag.
Komplett radioterminal bestående av sender og mottager med 		
tilhørende antenne og annet tilleggsutstyr
Tidsintervall fra en instans blir oppringt/anropt til instansen
iverksetter et tiltak.
Anmerkning: Dette er et generelt tidsbegrep som gjelder
AMK-sentral (se AMK-reaksjonstid) og responderende ambulanse
(se ambulanse reaksjonstid). Begrepet uttrykker hvor fort den 		
aktuelle instansen reagerer på oppringing/anrop og omsetter dette
til handling
Radioterminal som når aktivert, gir mulighet for å utvide 		
signalrekkevidden i DMO modus. Terminalen mottar signalet
og sender det videre (gjennomsnakk)
Tidsintervall fra en instans blir oppringt/anropt om en hendelse til 		
den første pasienten i hendelsen får helsehjelp.
Anmerkning: Dette er et generelt tidsbegrep som gjelder AMK
(se prehospital responstid) og responderende ambulanse
(se ambulanse responstid)
Organisatorisk, personellmessig eller materiell enhet/innretning
som kan bidra til å bibringe eller gjennomføre et oppdrag
Regionalt helseforetak

Begrep/betegnelse		 Definisjon/anmerkning
Se Fleetmap
Gjennom hvilken kanal eller på hvilken måte man oppnår kontakt 		
med nødmeldesentral
Søk- og redningsoppdrag.
Anmerkning: engelsk: search and rescue
Varsling mellom 11x-sentralene og HRS. SAR-varsling utføres
umiddelbart ved henvendelse om situasjoner som initialt er å
regne som en redningsaksjon
Alarm utløst ved bruk av alarmknapp på radioterminal
Henvendelse med supplerende/ny informasjon om en tidligere
meldt hendelse
Oppdrag der pasienten transporteres fra et sykehus til et annet 		
sykehus på høyere nivå pga. akutt sykdom eller skade som
trenger høyspesialisert behandling.
Anmerkning: Dette er ambulanseoppdrag hvor ambulansen ikke
er første ledd i spesialisthelsetjenestens behandlingskjede
Sendemodus i DMO. Kun en bruker kan sende om gangen. 		
Sendeknappen må trykkes inn for å sende og slippes for å lytte
Henvendelse fra innringer som skjeller ut helsepersonell, ringer
gang på gang og/eller ikke sier noe
Oppdrag som er forbundet med antatt fare for vold med våpen 		
eller lignende
Fastlagte koder som mobile ressurser sender for at AMK- og/eller 		
legevaktsentral skal ha oversikt over hva ressursene i øyeblikket er 		
opptatt med og hvor de befinner seg
Talegrupper brukes til kommunikasjon fra en bruker til en eller
flere andre brukere i gruppesamtaler. Virker som en kanal i analogt 		
samband
TErrestrial Trunked Radio. Åpen radioteknisk standard
Iverksettelse av en konkret handling som del av responsen på 		
henvendelse.
Anmerkning: Tiltak kan være råd eller instruksjon, eller det kan være
aktivering av en ressurs/ambulanse
Trunk Mode Operation. Samtalene går via nødnettets infrastruktur
System for organisert, koordinert innsats av helseressurser i et
geografisk område som leverer det fulle spekteret av behandling til
alle skadde pasienter og som er en integrert del av det offentlige
helsevesen
Prosess der en vurderer hastegrad på pasientbehandling basert på
alvorlighetsgrad av skade eller sykdom
Intern varsling mellom alle nødetatenes 11X-sentraler i ett
geografisk område. Varsling av de to andre nødetatene ved behov
for alle tre.
Anmerkning: Trippelvarsling kan foregå med eller uten innringer
i konferanse
Intern varsling mellom to av nødetatenes 11x-sentraler i ett 		
geografisk område
Tidsintervall fra ambulanse rykker ut til ambulansepersonellet er
fremme hos pasient slik at helsehjelp kan gis
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Oppbygning av utspørringsog handlingsverktøy
Utarbeidet av SAMLOK Drammen
Hensikt:
Verktøyet skal sikre god, effektiv og ensartet
meldingsmottak ved nødanrop som kommer til de ulike
sentralene. Prosedyren gjelder for nødanrop hvor det
fremkommer opplysninger som gjør at det raskt vil være
naturlig å trippelvarsle de andre sentralene, og hvor
ressurser fra alle tre etater trolig skal rykke ut umiddelbart.
Inndeling:
1. Informasjonsinnhenting
2. Handling
3. Rådgivning

Fargekoder på kortene:
Grå: Gjelder for alle etater
Rød: Gjelder for brann
Blå: Gjelder for politi
Grønn: Gjelder for helse

”Samvirke i SAMLOK”

Utarbeidet av
SAMLOK Drammen

1. Informasjonsinnhenting:
Startopplysninger: Mottak av
nødsamtale uavhengig av etat.

Brann i bygning

Spørsmål
Startopplysninger
1. Hvor er brannen? (Kommune og sted)

Felles avklaringer
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Felles avklaringer:
Gjennomføres i telefonkonferanse. En sentral styrer
samtalen, de andre sitter
i medlytt. Etatsspesifikke
spørsmål for brann og politi
kan stilles av alle tre sentraler.
Utspørring og veiledning av
helse.

1. Hvilket telefonnummer ringer du fra?
2. Er alle ute av bygningen?
Hvis nei: Varsle beboere / naboer
3. Er noen skadet? Hoppet ut fra bygningen?
4. Inhalert røyk eller har brannskader?
5. Hva slags type bygning / næringsbygg eller
institusjon? Hvilken etasje brenner det i?
6. Lagret brannfarlig / eksplosjonsfarlig materiale?
7. Spredning / fare for spredning?
8. Farge på røyk?
9. Har noen forsøkt å slukke brannen?

Handling
Trippelvarsling
Varsle egne ressurser
Talegrupper:
1. På vei til hendelsen
2. På stedet
3. Tilbakemelding fra første enhet

Avtal oppmøtested /
adkomstvei
Avtal sperring av område
Avtal landingssted for
helikopter

Varsling / vurder
varsling av
Helse

Politi

1. Er alle våkne og
kan snakke?
2. Fortsett utspørring
og rådgivning ihht
aktuelt oppslagskort
i NMI.

1. Hvor mange er 		
registrert på
adressen?
2. Eier av bygning?
3. Noen gått fra stedet?

E verket
Vannverket
Legevakt
Helikopter
Anestesilege
Sykehus

2. Handling:
Trippelvarsling i
telefonkonferanse med
innringer gjøres der det
fremkommer opplysninger
om hendelser nevnt i
Hensikt.
Varsling av mannskaper
gjøres av operatører i medlytt
parallelt med at utspørring av
innringer foregår. Foreløpig
informasjon formidles i
etatsspesifikk talegruppe.
Avtale talegrupper,
oppmøtested etc. gjøres
etter at samtale med
innringer er avsluttet og før
telefonkonferansen avsluttes.
Ytterligere informasjon
formidles i avtalt BAPS.

VTS
Off. kommunikasjon
Kommunens kriseteam

Forslag til etatsspesifikke
tilleggsressurser for brann,
politi og helse.
3. Rådgiving:
Gis til innringer av den
sentralen som styrer samtalen.

Råd til innringer
1. Ikke utsett deg selv eller andre for fare ved redningsforsøk eller for å sikre eiendeler
2. Er det stige tilgjengelig for å redde personer fra høyder?
3. Samle alle i sikkert område dersom mulig
4. Gjør plass for innsatspersonell (Eks: Flytte kjøretøy)
Dette gjøres av den etat som avslutter samtalen hvis allerede ikke avtalt tidligere i samtalen.

”Samvirke i SAMLOK”

Utarbeidet av
SAMLOK Drammen

Brann i bygning

Spørsmål
Startopplysninger
1. Hvor er brannen? (Kommune og sted)

Felles avklaringer
1. Hvilket telefonnummer ringer du fra?
2. Er alle ute av bygningen?
Hvis nei: Varsle beboere / naboer
3. Er noen skadet? Hoppet ut fra bygningen?
4. Inhalert røyk eller har brannskader?
5. Hva slags type bygning / næringsbygg eller
institusjon? Hvilken etasje brenner det i?
6. Lagret brannfarlig / eksplosjonsfarlig materiale?
7. Spredning / fare for spredning?
8. Farge på røyk?
9. Har noen forsøkt å slukke brannen?

Handling
Trippelvarsling
Varsle egne ressurser
Talegrupper:
1. På vei til hendelsen
2. På stedet
3. Tilbakemelding fra første enhet

Avtal oppmøtested /
adkomstvei
Avtal sperring av område
Avtal landingssted for
helikopter

Varsling / vurder
varsling av
Politi

1. Er alle våkne og
kan snakke?
2. Fortsett utspørring
og rådgivning ihht
aktuelt oppslagskort
i NMI.

1. Hvor mange er 		
registrert på
adressen?
2. Eier av bygning?
3. Noen gått fra stedet?

E verket
Vannverket
Legevakt
Helikopter
Anestesilege
Sykehus
VTS
Off. kommunikasjon
Kommunens kriseteam

Råd til innringer
1.
2.
3.
4.

Ikke utsett deg selv eller andre for fare ved redningsforsøk eller for å sikre eiendeler
Er det stige tilgjengelig for å redde personer fra høyder?
Samle alle i sikkert område dersom mulig
Gjør plass for innsatspersonell (Eks: Flytte kjøretøy)

Dette gjøres av den etat som avslutter samtalen hvis allerede ikke avtalt tidligere i samtalen.
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Helse

”Samvirke i SAMLOK”

CBRNE

Utarbeidet av
SAMLOK Drammen

Spørsmål
Startopplysninger
1. Hvor er hendelsen/ulykken? (Kommune, sted)

Felles avklaringer

1. Hvilket telefonnummer ringer du fra?
2. Type hendelse (CBRNE?)
3. Hva slags område har hendelsen skjedd i?
Industri, vei, bygning, jordbruk etc.
4. Er du i sikkerhet? Er skadestedet sikret?

Transportmidler

1. Type kjøretøy?
2. Oransje fareskilt?
3. Nummer på skilt over
og under strek?
4. Firmalogo eller navn?
5. Sjåfør tilgjengelig?
6. Opplysninger om last?

Industriområde
1.
2.
3.
4.

Type bedrift?
Merking av utstyr?
Kjentmann på stedet?
Fare for nabobebyggelse?
5. Er industrivern
mobilisert

Uavhengig av type hendelse
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1. Kjent eller ukjent stoff? Mengde?
2. Antall involverte?
3. Synlig lekkasje eller gassky? Farge og eller lukt på
lekkasje eller gass?
4. Vindretning- og styrke på stedet?
5. Temperatur på stedet?
6. Nedbør?
7. Topografiske forhold? Flatt, helling, elveløp etc?
8. Er det andre personer i området? (utendørs, i
bolighus)

VEDLEGG

Helse

1. Er alle våkne og kan snakke?
2. Fortsett utspørring og rådgivning ihht aktuelt
oppslagskort i NMI.

Handling
Trippelvarsling
Varsle egne ressurser
Info ut i talegrupper (BAPS):
1. På vei til hendelsen
2. På stedet
3. Tilbakemelding

Avklar:

1. Sikkerhetsavstand
2. Adkomstvei
3. Oppmøtested

Avtal landingssted
for helikopter
Varsling / vurder
varsling av
Kjemikaliedykkere
Kystverk
Støttesentral
Vannverket
Legevakt
Helikopter
Anestesi
Sykehus
Annen AMK
CBRNE-senteret
Giftinformasjonen
Bombegruppe
VTS
Offentlig kommunikasjon
Kommunens kriseteam
Se eget planverk

Råd til innringer
Innringer må ikke utsettes for ytterligere fare gjennom å holde telefonlinje for å svare på spørsmål / motta råd.
1. Ikke utsett deg selv eller andre for fare ved redningsforsøk
2. Ikke gå inn i området/skadestedet
3. Advare andre mot å gå inn i området
4. Blokker adkomst hvis mulig
5. Samle alle i sikkert område dersom mulig
6. Vurder å holde deg innendørs
7. Skru av ventilasjon og aircondition (dersom mulig)
8. Instruer i å stanse blødninger samt legge bevisstløse som puster normalt i
sideleie med frie luftveier
9. Hjelp skadde til å holde varmen. Legg tepper over og under dem. Bring i ly dersom mulig

Soneinndeling

Kald sone
(cold Zone)

Hete sone
(hot zone)

Varm sone
(warm zone)

Vindretning
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Merking farenummer

33
1088

Tallet over streken er farenummer. Forklarer stoffets tilstand og egenskaper (stoffgrupper og fareklasser).
Tallet under streken er UN-nummer. Beskriver hvilke type stoff, beskrives i farlig gods stoffregister.
0
2
3
4
5

Ubetydelig
Gass
Brannfarlig væske eller gass
Brannfarlig fast stoff
Oksiderende stoff

6
7
8
9
X

Giftig
Radioaktivt
Etsende
Risiko for spontan voldsom reaksjon
Farlig reaksjon ved kontakt med vann

”Samvirke i SAMLOK”
Utarbeidet av
SAMLOK Drammen

Snøskred

Spørsmål
1.

Hvor har skredet gått? (Kommune og sted)

Helse foretar videre utspørring og rådgivning i
konferanse med innringer og 112.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hvilket telefonnummer ringer du fra?
Nøyaktig tid for hendelsen (dersom mulig)
Hvor mange er involvert? Savnet, bekreftet tatt,
spor inn i ras?
Værforhold på stedet?
Innringer erfaren med skredvurdering og skredsøk?
Innringer må selv vurdere fare for nye skred.
Spør: “Tror du det er overhengende fare for nye skred”?

HVIS JA:
Be vedkommende gå ut
av området og ta imot
redningspersonellet.
Hvis allikevel ønske om
kameratredning.
8.
9.

HVIS NEI:
Følg punkt 8 og 9, for
deretter gå til “Råd til
innringer” dersom
innringer ønsker
veiledning.

Søkeutstyr på stedet? Skredsøker, søkestenger, spader?
Dersom innringer har skredsøkerutstyr og velger å
starte kameratredning så må følgende presiseres:
A) Er vedkommende alene bes mobilen legges
nederst i sekken/lomme ect.
Denne må minst være 40-50 cm unna skredsøkerutstyret, da mobiltelefon kan forstyrre signalene og
vil kunne føre til unødvendig forsinkelse av funn.
B) Er det flere med i søket kan en person som evt.
ikke har søkerutstyr ha kontakt med AMK.

Handling
1. Lokaliser innringers 		
mobil via kartverk/GPS
2. Tverrvarsling / 			
trippelvarsling
3. Avtal oppmøtested / 		
adkomstvei
Talegrupper:
1.
2.
3.

På vei til hendelsen
På stedet
Tilbakemelding fra første enhet
på stedet

Avtal landingssted for helikopter

Varsling / vurder
varsling av
Brannvesen
Redningshunder
Helikopter
Ambulanse
Legevakt
Sykehus
Annen AMK
HRS - Redningshelikopter
Frivillige:
Skredgrupper
Røde kors
Alpine redningsgrupper
Brannvesen

Råd til innringer
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1. Start kameratredning (overflatesøk) etter vurdering av skredfare.
2. Søk i området der det er naturlig ut i fra din egen posisjon. Søk raskt over overflaten i et
kjegleformet område. Gå i sikksakkmønster, rop - stopp og lytt.
3. Søk i området rundt klær og gjenstander med søkestenger, skistaver eller skredsøker, men ikke
flytt på gjenstander.
4. Prioriter søk rundt store trær eller steiner dersom ikke funn i overflate.
OBS! Dersom søkeutstyr ikke ser ut til å fungere kan innringer tipses om å sette mobil i
flymodus evt mobil legges lenger bort fra søkeutstyr.
Ved funn
Helse
1. Er alle våkne og kan snakke?
2. Fortsett utspørring og rådgivning ihht aktuelt oppslagskort i NMI.
10-15 minutter etter varslingsfasen skal politi ta initiativ til telefonkonferanse mellom LRS, HRS og AMK for å
oppdatere hverandre.
Sjekkliste under benyttes underveis i konferansen:
1.
2.
3.
4.
5.

Posisjon for hendelse
Siste rapport fra hendelsessted
Enheter på vei fra helse og estimert ankomsttid
Enheter på vei fra politi (herunder Seaking) og estimert ankomsttid
Enheter på vei fra frivillige rekvirert av politi og estimert ankomsttid

”Samvirke i SAMLOK”

Drukning

Utarbeidet av
SAMLOK Drammen

Spørsmål
Startopplysninger
1. Hvor er hendelsen/ulykken? (Kommune, sted)

Felles avklaring
1.
2.
3.
4.

Hvilket telefonnummer ringer du fra?
Hva har skjedd?
Hvor lenge har personen(e) vært i vannet?
Er personen(e) fremdeles i vannet?

NEI

Helse overtar for
videre utspørring og
veiledning
1. Er alle våkne
og kan snakke?
2. Fortsett
utspørring og
rådgivning ihht
aktuelt oppslagskort i NMI.

Brann

JA

1. Er det flere involverte?
2. Flyter forulykkede
i vannskorpen? Is på
vannet?
3. Skjedde ulykken fra båt
eller fra land?
4. Hva er avstanden ut til
forulykkede?
5. Hva er vanndybden?
6. Er det sterk strøm på
stedet?
7. Hva var den/de
forulykkende kledd i?
8. Svømmedyktige som
kan redde?

1. Er kjøretøy involvert?
2. Er båt tilgjengelig for dykkere?
3. Vannføring i elven?

Handling
Trippelvarsling
Varsle egne ressurser
Talegrupper:
1. På vei til hendelsen
2. På stedet
3. Tilbakemelding

Avtal oppmøtested /
adkomstvei
Sikre GPS posisjon
Avtal landingssted for
helikopter
Varsling / vurder
varsling av
Redningsdykkere
Båt
Legevakt
Helikopter
Anestesilege
Sykehus
Dykkerlege
HRS
Båt
Politihelikopter

Be vitner bli igjen på stedet til innsatspersonell ankommer
Ikke utsett deg selv eller andre for fare ved redningsforsøk
Er det livbøye / redningsbøye på stedet
Samle alle i sikkert område dersom mulig
Gjør plass for innsatspersonell (Eks: Flytte kjøretøy)
En person finner referansepunktet (punkt på land) for å kunne angi nullpunktet for hvor
ulykken skjedde. (Se beskrivelse under)

Nullpunkt er det stedet der drukningen har skjedd og redningsdykkerne søker ut i fra. Vi kan skille mellom bekreftet
nullpunkt og antatt nullpunkt.
Ved bekreftet nullpunkt har vi øyenvitner som har sett vedkommende gå under på akkurat det stedet.
Antatt nullpunkt kan være fotspor ut i vannet, treffstedet ved båtulykke, fiskeutstyr henslengt med mer..
Nullpunktet avgjør søksmetode for redningsdykkerne.
Skulle man være vitne til, eller komme som førstemann til en drukningsulykke er det viktig å få tak i eventuelle øyenvitner slik
at nullpunktet blir avklart raskt.
Lag et referansepunkt slik:
Merk av stedet du står ved å lage et spor i grusen eller legge fra deg en ting og bruk terreng, bebyggelse etc. på motsatt side
hvis mulig og ca. hvor langt ut hendelsen har skjedd.
Det er også viktig å få klarhet i om det er behov for båt.
Brannvesenets redningsdykkere har 50 - 60 meter kommunikasjonsline. Rekkevidden utover vil selvfølgelig begrenses av
dybden man må ned til.
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Råd til innringer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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”Samvirke i SAMLOK”
Utarbeidet av
SAMLOK Drammen

PLIVO

Pågående livstruende vold

Spørsmål
Startopplysninger
1. Hvor er hendelsen? (Kommune, sted)
2. Hvilket telefonnummer ringer du fra?
3. Type bygg og evt hvor i bygget?
4. Beskriv hva som har skjedd/skjer nå?
5. Er det brukt våpen; i så fall hvilke type?
6. Hvor mange gjerningspersoner ser du?
7. Hvor befinner gjerningspersonen/e seg?
8. Beskriv gjerningspersonen/e:
Hvordan er den/de kledd?

Handling
Trippelvarsling
Varsle egne ressurser
Talegrupper:
1. På vei til hendelsen
2. På stedet
3. Tilbakemelding fra første enhet

Hent opp kart til storskjerm
Avtal oppmarsjområde
Avtal landingssted for
helikopter

9. Hvis det brukes skytevåpen; høres skudd?

Varsling / vurder
varsling av

10. Hvis ja; hvor og hvor mange skudd?

Egen ledelse

Høyde, alder, hårfarge, kroppsbygning etc.

11. Hvor mange er på stedet?
12. Hvor høres det rop og støy fra?

Legevakt
Helikopter

13. Hvilken retning løper menneskemengden?

Anestesi

14. Hvor mange skadde ser du?

Sykehus
Egen ledelse

Helse
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1. Er alle våkne og kan snakke?
2. Fortsett utspørring og rådgivning ihht aktuelt
oppslagskort i NMI.

Off. kommunikasjon
Kommunens kriseteam
Twitter

Råd til innringer
Innringer må ikke utsettes for ytterligere fare gjennom å holde telefonlinje for å svare på
spørsmål / motta råd.
1. Ikke utsett deg selv eller andre for fare ved redningsforsøk.
2. Hvis du vurderer det som sikkert – gå/løp fra stedet. Hvis ikke finn deg et gjemmested.
3. Prøv og ikke vekk oppsikt. Skru av lyd på mobiltelefon og ta av fargerike klær.
4. Instruer i å stanse blødninger samt legge bevisstløse som puster normalt i sideleie
med frie luftveier.
5. Samle alle i sikkert område dersom mulig.
6. Som siste utvei: gå til angrep på gjerningspersonen/e.

Eksempel på melding fra politi i BAPS 1
Dette er 09 politiet i BAPS 1
Melding om PLIVO hendelse på ……….. (lokalisering)
09 gjentar PLIVO hendelse på ………..
Flere personer skutt inne på ………..
Beskrivelse av gjerningsperson-(ene) og våpentype
Oppmarsjområde (OPM) for brann og helse er ………
Kjørerute er ………..
Farlig område er ………..
A-20 dere vil trolig være først på stedet og må iverksette umiddelbare tiltak.
A-20 Gi tilbakemelding på nå situasjonen og hva dere iverksetter.

Handlingsplikt
Hvis politiet ikke har ankommet:
1. Ved bruk av skytevåpen; kjør til oppmarsjområdet.
Klargjør utstyr og personell. Mentale forberedelser.
2. Ved bruk av kniv, stikk eller slagvåpen; vurder selv om tiltak kan iverksettes med
eget utstyr.
Operasjonsleder / innsatsleder for politi skal være rådgiver pr samband.
Politiet kan ikke nekte brann / helse å iverksette hvis de vurderer at liv kan reddes.
Politiet kan hell er ikke beordre til innsats.
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Soneinndeling
Sone

Geografisk område

Trusselnivå

Verne- og
beskyttelsesutstyr

Hot

Område der den
aktive delen av
hendelsen foregår.

Høyeste faregrad og
trusselnivå. Høyeste
oppmerksomhet på
egensikkerhet.

Verne- og
beskyttelsesutstyr er
påkrevet.

Warm

Område nært opp til
hendelsen.

Økt faregrad og trusselnivå
og økt oppmerksomhet på
egensikkerhet.

Verne- og
beskyttelsesutstyr i
henhold til oppgaver.

Cold

Hele området.

Liten faregrad. Lavt
trusselnivå. Generell
oppmerksomhet på
egensikkerhet.

Innsatsbekledning.

”Samvirke i SAMLOK”

Utarbeidet av
SAMLOK Drammen

Trafikkulykke

Spørsmål
Startopplysninger
1. Hvor er ulykken? (kommune, veinummer og sted)

Felles avklaringer
1.
2.
3.
4.

Hvilket telefonnummer ringer du fra?
Er skadestedet sikret / er du i sikkerhet?
Hvor mange kjøretøy / personer er involvert?
Hvilke typer kjøretøy er involvert? (El bil/
gassdrevet mm?)
5. Farlig gods? Ja: Brannvesenet overtar samtalen
for utspørring parallelt med rådgivning.
6. Ryker det fra kjøretøyet? I så fall hvilken farge?
7. Er alle våkne og kan snakke?
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JA

NEI

8. Er det noen som sitter
fastklemt? – Får du
åpnet dørene?
9. Hvor fort kan kjøretøyet (ene) ha kjørt?
Fartsgrense på stedet?
10. Rundvelt? Noen kastet
ut av kjøretøy?

1. Etabler frie luftveier
2. Fortsett utspørring
og rådgivning ihht
aktuelt oppslagskort
i NMI.

Brann

Politi

1. Lekkasje?
2. Oransje fareskilt?
Nummer på skilt?
(Over og under strek)
3. Er kjøretøy på eller
utenfor vei?

Noen som har forlatt
skadestedet,
evt beskrivelse av disse?

Handling
Trippelvarsling
Varsle egne ressurser
Talegrupper:
1. På vei til hendelsen
2. På stedet
3. Tilbakemelding fra første enhet

Avtal oppmøtested /
adkomstvei
Avtal sperring av område
Avtal landingssted for
helikopter
Varsling / vurder
varsling av
Ytterligere brann –ressurser
E- verk
Kystverk
Vannverk
Legevakt
Helikopter
Anestesilege
Sykehus
Annen AMK
Bergingsbil
VTS
Politihelikopter

Råd til innringer
1. Sikring av skadested:
		Gul vest, varselstrekant, skru av tenning, sette på nødblink.
2. Egen bil som vern? Flytte eventuelle passasjerer over i annet kjøretøy hvis mulig.
Dette gjøres av den etat som avslutter samtalen hvis allerede ikke avtalt tidligere i samtalen.

”Samvirke i SAMLOK”

Utarbeidet av
SAMLOK Drammen

Ulykke i veitunnel

Spørsmål
Tilleggs spørsmål ved ulykker i veitunnel
1. Hva slags hendelse:
Brann, ulykke med personskade(r)?
2. Ca hvor i tunellen?
3. Oransje fareskilt -nummer på skilt?
4. Lekkasje? Hvis ja – fra kjøretøy eller last?
5. Hvilken retning blåser evt røyken?

Handling
Varsle nabosentraler
Avtale angrepsvei
Retning på vifter i tunnelen
DMO ved svake radiosignaler
Gateway repeater

Informasjon om veitunneler
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Råd til innringer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ikke utsett deg selv eller andre for fare ved redningsforsøk eller for å hente ut verdisaker.
Parker bilen så langt inn til siden som mulig.
La nøkkel stå i bilen dersom du må forlate den, ta med verdigjenstander.
Gå til nærmeste nødtelefon / nødutgang.
Ta ut brannslokkingsapparat fra vegg. (VTS får oppgitt hvor i tunellen hendelsen har skjedd).
Forsøk å slukke eventuell brann.

16
Utarbeidet av
SAMLOK Drammen

”Samvirke i SAMLOK”

Bombetrussel

Spørsmål

Handling

Vær rolig, vær vennlig, hold forbindelsen,
ikke legg på
1. Hvor er bomben / sprenglegemet / gjenstanden
plassert? Omkringliggende område?
Dersom innringer har ringt 110/113 informeres
vedkommende at vi ønsker å sette telefonen i
konferanse med politi. Dersom vedkommende
motsetter seg dette, fortsettes utspørring under.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hvem er du og hvor er du?
Hvilket telefonnummer ringer du fra?
Når vil bomben eksplodere?
Hva får den til å eksplodere?
Hva slags sprengstoff er brukt, og hvor mye?
Hvorfor ønsker du å sprenge noe?
Representerer du en organisasjon / gruppe eller
er du alene?

Operatør observerer følgende:
Kjønn:			
Kvinne
Mann
Pike
Gutt
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Stemmen er:			
Kraftig
Lav
Mørk
Snøvlete
Behagelig Lys

1. Trippelvarsling
2. Lokaliser innringers mobil via
kartverk / GPS
3. Spill av lydlogg dersom 		
nødvendig
4. Avtal oppmøtested / adkomstvei
5. Varsle egne ressurser

Talegrupper:
1. På vei til hendelsen
2. På stedet
3. Tilbakemelding fra første enhet

Avtal landingssted for
helikopter

Varsling / vurder
varsling av

Talen er:			
Dannet
Langsom Forvrengt Hurtig
Opphisset
Beruset
Rolig
Nervøs
Stammende
Slang
Lespende
Dialekt:		Språk:
Ja		
Nei		
Bakgrunnslyd:			
Industri/maskiner Gatestøy musikk

Operasjonsleder politi
avgjør om trussel er
uspesifikk / spesifikk.
Ut i fra dette vurderes
handlingsmønster under:

Stemmer

Egen ledelse

Legevakt
Helikopter
Anestesilege
Sykehus
Egen ledelse
Bombegruppe
Stab / P2 etterretning
PST
Se eget planverk

Kommunikasjon med innringer
Still gjerne oppklarende spørsmål og be at vedkommende om mulig kan gjenta

Statusmeldingsliste
Statusmeldinger sendes fra den enkelte enhet og er til for å bekrefte oppdrag, bevegelser
under oppdraget og tidspunkt. Tid og handling legges inn i pasientdokumentasjon, sparer
nettet for trafikk og gjør ressursstyring enklere for AMK og LV.
Bruk av statusmeldinger skal ikke erstatte nødvendig talekommunikasjon.
Følgende statusmeldingene er felles for alle helseressurser:
Nummer

Tekst

01
Rykker ut
02
Fremme
32
Fremme hos pas
			
03
Avreist
04
Leverer
05
Ledig
06
Ledig stasj.
07
Ute av drift
08
Snart ledig
			
09
Spisepause

Definert som tidspunktet enhet:
Rykker ut
Er fremme på skadested/hentested
Personell er ved pasient. Ved forsinkelse på mer 		
enn 5 minutter fra status 02 fremme er sendt
Reiser fra pasient – evt. med pasient
Fremme på leveringssted
Kan ta nye oppdrag
Er tilbake på kontor/stasjon
Kan ikke brukes – service m.m.
Kan starte oppdrag innen kort tid. Jobber med å 		
sette enheten i normal beredskap
Skal skjermes for spise/hvile

Ambulansetjenesten og legevaktbiler bruker kartterminal med tekstfunksjonalitet når de er
i kjøretøyet. For tiden benyttes Trans Mobil ®.
Øvrige statusmeldinger sendes via Nødnett.
For luftambulansetjenesten benyttes følgende statusmeldinger i tillegg:
Tekst

Definert som tidspunkt enheten:

11
12
13
14

Tar av
I søkefase
Retur dårlig vær
Lander

Rykker ut
Er i søkeområdet
Snur og returnerer grunnet dårlig vær
Har landet

For legetjenesten og hjemmesykepleien benyttes følgende i tillegg.
Nummer

Tekst helse

Definer som tidspunkt ressursen:

30

Sykebesøk

Er opptatt med sykebesøk

VEDLEGG

Nummer
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Ekspedisjonsuttrykk
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”98”
Nettkallesignal, anroper alle enheter. De stasjoner som har 		
		
mottatt nettkallesignal kvitterer for meldingen. Avsender kan
		
avslutte ”98” oppkall med ”INGEN KVITTERING SLUTT”.
		
Stasjonene kvitterer da ikke for mottak av meldingen
BULLDOG
Brukes i sendinger hvis det inntreffer eller det på annen
		
måte oppstår alvorlige forhold som gjør at sendinger får
		
høyeste prioritet
BYTT POSISJON
Det er når mannskaper må bytte posisjon p.g.a. dårlig
		
dekningsforhold
DETTE ER
Denne meldingen er fra
			
ERKJENN
Pålegg til adressaten om å erkjenne at meldingen er
		
mottatt og forstått
FORBERED
Etterfølgende melding/ordre skal forberedes
			
FORSTÅTT
Jeg har mottatt din melding, forstått den og vil etterkomme den. 		
		
Skal bare brukes av adressaten. Da betydningen av ”FORSTÅTT”
		
innbefattet ”MOTTATT” brukes de to ekspedisjonsordene aldri 		
		
sammen. Brukes som svar på ”ERKJENN”
GJENTA ALT ETTER/
Gjenta den spesielle delen av meldingen som er angitt
ALT FORAN/FRA/TIL
med ”alt etter” – ”alt foran” med mer
ORD FORAN/
ORD ETTER		
GJENTA
Gjenta hele siste melding
			
INGEN KVITTERING
Kvittering på siste melding er ikke ønskelig. Meldingen avsluttes 		
		
med ekspedisjonsordet
SLUTT
Den oppkalte stasjon har ikke svart, nettet er ledig
INGENTING HØRT SLUTT		
IVERKSETT
Brukes ofte i forbindelse med på forhånd planlagt
		
kodeord ved for eksempel en aksjon
JEG GJENTAR ALT
Jeg gjentar den spesielle delen av sendingen som er angitt
ETTER/
med ”alt etter” – ”alt foran” med mer
ALT FORAN/ORD
ETTER MM		
JEG GJENTAR
Jeg gjentar hele sendingen
			
JEG LESER TILBAKE
Følgende er mitt svar på ”LES TILBAKE”
			
JEG BOKSTAVERER
Jeg bokstaverer ved hjelp av fonetisk alfabet
			
JEG VERIFISERER
Det som følger er kontrollert med utsenderen og gjentas.
		
Bruk som svar på ”VERIFISER”
KVITTER
Kvitter med melding ”mottatt”
			
KVITTER SÅ LANGT
Kvittering ønskes for en del av melding eller ordre. Brukes ved 		
		
spesielt lange/vanskelige meldinger/ordrer
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LES TILBAKE
Les hele sendingen nøyaktig slik den ble mottatt
			
MELDING FØLGER
Sendes foran taksten i en formell melding eller når hele
		
meldingen skal skrives ned
MOTTATT
Jeg har mottatt din siste melding
			
NO PLAY
Brukes i øvingssammenheng når det oppstår en reell
		
hendelse
OVER
Min melding er slutt, jeg venter svar
			
POSISJON
Jeg vil vite din posisjon
			
RADIOTAUSHET
All trafikk på radionettet er forbudt. Utsenderen avgjør når 		
		
radiotaushet skal oppheves. NB. Alle lytter på radioen
RADIOTAUSHET
Gjenoppta normale sendinger. Radiotaushet kan bare oppheves
OPPHEVES
av den stasjonen som har beordret den eller av høyere myndighet
RETTELSE
Det er gjort en feil i denne sendingen. Nyttes også som
		
svar på ”VERIFISER” når det er funnet feil
RIKTIG
Du har oppfattet meg riktig
			
SKILLE
Brukes for å markere opphold mellom to meldinger
			
SLUTT
Min melding er slutt, jeg venter ikke svar, sambandet er ledig
			
SNAKK
Du snakker for fort
LANGSOMMERE		
TALLTEGN
Tall og/eller tegn følger
			
TID
Tidsgruppe, datotidsgruppe følger umiddelbart
			
TRANSITTER TIL
Send umiddelbart denne meldingen videre til adressat som følger
			
TRANSITT FRA
Denne meldingen er fra
			
UNNTATT
Unntatt fra anrop er
			
VENT - SLUTT
Vent - jeg kaller deg opp senere. I mellomtiden er nettet
		
ledig for annen trafikk
VENT
Vent noen sekunder – nettet er ikke ledig for annen
		
trafikk. Den som har sagt vent initierer videre tale
VERIFISER
Kontroller hele meldingen (eller den delen som er angitt)
		
med utsenderen som leser den riktige versjonen tilbake.
		
Kan bare brukes av adressaten og bare når han finner det
		
nødvendig
VIKTIG MELDING
Brukes før sending av viktig melding. Radiotaushet til
		
meldingen er sendt
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