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Forord
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) utarbeidet i
2011 Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger. I tillegg til
planen ble det utarbeidet to vedlegg med moduler for personell i AMK og personell på
legevaktsentraler.
Helsedirektoratets rapport «Læring for bedre beredskap» etter 22. juli 2011 peker på behov for å
gjennomgå og styrke koordinering og flight following utført fra AMK-LA sentralene.
Luftambulansetjenesten ANS har bistått de regionale helseforetakene og helseforetakene i
oppfølgingene og anbefalinger etter hendelsene 22. juli 2011. Rapport fra Luftambulansetjenesten
ANS trakk samme konklusjoner, og under AD-møtet april 2013 ble foreslåtte anbefalinger og fordeling
av ansvar bifalt.
KoKom har som ledd i dette arbeidet samarbeidet med Luftambulansetjenesten ANS på oppdrag for
de regionale helseforetakene beskrevet krav til kompetanse for AMK-LA operatører med ansvar for
koordinering og flight following. Operatører på lokal AMK skal iverksette varsling og skal ha kjennskap
til ansvar, oppgaver og prosedyrer for bruk av luftambulansehelikopter. Dette innebærer at en del
tema som omtales i denne modulen må legges til den grunnleggende AMK opplæringen.
Modul 6 Koordinering og flight following av luftambulansehelikopter beskriver;
•
•
•
•

dagens organisering av luftambulansetjenesten
kompetansekrav til operatører i AMK og AMK-LA sentraler
kunnskap, ferdigheter og holdninger som er nødvendig i forbindelse med funksjonen
plan for fagutvikling

Modul 6 Koordinering og flight following av luftambulansehelikopter er utarbeidet som de øvrige fem
moduler i kompetanseplanen, (Lover og regler, Ansvar og oppgaver, Kommunikasjon med innringer,
IKT i sentralen og Etikk og kultur). Modulene er ikke tiltenkt som en detaljert lærebok, men setter krav
til spesifikk kompetanse og er en veileder som legger til rette for og gir føringer for
kompetanseutvikling ved alle AMK-sentralene.
Målsetting med modul 6 er å bidra til nasjonal ensartet kompetanse, samt sikker, effektiv og likeverdig
utøvelse av koordinering og flight following av luftambulansehelikoptre. Noe av tekst som ligger i
denne modulen vil gjenfinnes i Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske
nødmeldinger fra 2011. Dette er et bevisst valg i h t oppdraget fra det interregionale fagdirektørmøte
som ga Luftambulansen ANS og KoKom i oppdrag å sikre standardiserte rutiner for flight following på
tvers av regiongrenser. Det ble bedt om at bl. a opplæringsplan fra KoKom skulle legges til grunn for
arbeidet.
Ved revidering av Kompetanseplanen i 2015, vil modul 6 Koordinering og flight following av
luftambulansehelikopter legges til de øvrige moduler for personell i AMK-sentraler. Generelle krav til
AMK-operatørene vil omtales i kompetanseplanen.
Bergen 18. desember 2014
Kristine Dreyer
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Sentrale definisjoner og begreper
Begrep/betegnelse

Definisjon/anmerkning

AMK-LA

AMK-sentral med ansvar for koordinering av ambulansehelikopter mht.
1
alarmering og flight following.

AOC

Air Operators Certificate.

ATD

Actual Time of Departure.

ATA

Actual Time of Arrival.

ECMO

Ekstrakorporal membranoksygenering (forkortet ECMO) er en teknikk innen
intensivmedisin som benyttes for å tilføre oksygen til pasienter med alvorlig
nedsatt lunge- eller hjertefunksjon.

ETA

Estimated Time of Arrival.

ETD

Estimated Time of Departure

FKS

Flykoordineringssentralen. 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
2
prioriteringer .
Anmerkning: FKS tilhører Helseforetakenes Nasjonale
Luftambulansetjeneste ANS og er pr. 2012 samlokalisert med AMK Tromsø.
Forholder seg til medisinsk prioritering formidlet fra medisinsk
koordinerende punkt.

Flight following

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
3
europeisk luftfartsregelverk.

1
2
3

Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. utgave 2012
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. utgave 2012
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. utgave 2012
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Begrep/betegnelse

Definisjon/anmerkning

FW

Fixed wing.

HEMS

Helicopter Emergency Medical Service.

IABP

Aortaballongpumpe (forkortes IABP) er en avlang ballong som legges inn i
aorta. Ballongen blåses opp og ned i takt med hjerteslagene av en maskin
utenfor kroppen.

Luftambulanse

Et luftfartøy som er innredet for og brukt til diagnostikk, behandling,
4
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.

Luftambulansetjeneste

Beredskap for eller transport av pasienter og helsepersonell med fly eller
helikopter i forbindelse med sykdom eller skade som krever hurtig og
5
kvalifisert innsats eller slik transport grunnet lang avstand.

Luftambulansetjenesten ANS

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste.

Medisinsk
koordinerende
punkt(MKP)

Koordinerende funksjon I ambulanseflytjenesten, bemannet med sykepleier
6
og lege.
Anmerkning: Funksjonen er gjerne integrert i AMK, og mottar bestilling av
ambulanseflyoppdrag fra lokal AMK samt følger opp den medisinskfaglige
delen av oppdraget, herunder kontakt med sykehus og bilambulanse.

NO behandling

Bruk av nitrogenoksid som tilføres i luften som brukes i respirator og/eller
oscillator.

POB

Person on Board.

RW

Rotor wing.

SAR

Søk- og redningsoppdrag.

4

Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. utgave 2012
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. utgave 2012
6
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. utgave 2012
5

Modul 6 – Koordinering og flight
following av luftambulansehelikopter
7 av 45

Kompetanseplan for personell i AMK-LA

Modul nr.:
Versjon:

Modul 6 – Koordinering og flight following
av luftambulansehelikopter

Dato:

6
0.
1

26. januar
2015

Side:

1 Innledning
Koordinering av luftambulansetjenesten består av en medisinsk og en operativ del. Dette
innebærer blant annet kjennskap til / 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
operasjonsområde. I luftambulansetjenesten i Norge benyttes dette systemet for
monitorering og oppfølging av helikopteroppdrag for å ivareta sikkerhet ved uventede
hendelser.
Flight following ivaretas av AMK-LA (AMK-sentral med ansvar for koordinering av
ambulansehelikopter knyttet til alarmering og flight following) og er en funksjon i
ambulansehelikoptertjenesten i henhold til europeisk luftfartsregelverk7. Arbeidsprosessen
innebærer å innhente flyrute, antatt landingstidspunkt, samt antall personer om bord ved alle
forflytninger av helikopter. I tillegg iverksettelse av nødvendige tiltak hvis avtalt
landingstidpunkt blir overskredet.
I tillegg til kravene til dette systemet i luftfartsbestemmelsene, har luftambulanseoperatører
krav om å ha dette systemet for all flygning knyttet til reelle oppdrag, samt teknisk- og
treningsflyging.
Luftambulansetjenesten har hatt flere alvorlige ulykker. Risikobildet er sammensatt og i 1997
ble det nedsatt en arbeidsgruppe8 som foreslo en rekke risikoreduserende tiltak. Kort
oppsummert påpekte utvalget at sikkerhetsarbeidet, i tillegg til krav til operatørene, også
omfattet følgende tiltak:

7
8

AIR OPS SPA.HEMS.130 Crew requirements.
Arbeidsgruppen for økt flysikkerhet i Statens luftambulanse (1997).
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Sikre at luftfartøy og landingsplasser til enhver tid oppfyller luftfartsmyndighetenes
sikkerhetskrav.
Standardisere ruter, standardisere innflygingsprosedyrer, standard merking av
ukjente landingsplasser, standard kommunikasjonsprosedyrer, standard avbrudds
prosedyrer ved usikkerhet om landingsplass etc.
Fortløpende å vurdere, prøve ut og ved behov innføre tekniske hjelpemidler som kan
bidra til økt sikkerhet, bl.a. ved å redusere arbeidsbelastningen i cockpit.
Begrense antall medvirkende fra hver fagkategori til et nødvendig minimum.
Forbedre krav og rutiner for rekvirering, alarmering og varsling.
Avklare luftfartsmyndighetenes krav til flight following, og treffe nødvendige tiltak.

Arbeidsgruppen anbefalte også at samarbeid og kommunikasjon mellom AMK- LA og
luftambulansetjenesten burde videreutvikles og kvalitetssikres, gjennom:


•
•
•

Bemanningen i AMK LA bør gjennomgå spesifikk opplæring og utsjekk for oppgaver
knyttet til luftambulansetjenesten. Spesielt gjelder dette forhold knyttet til operative
begrensninger, prosedyrer og kommunikasjon i tjenesten.
Rutiner for varsling og kommunikasjon under utførelse av oppdrag må dokumenteres
og tilfredsstille oppdragsgivers krav.
Rutinene bør bl.a. sikre direkte kommunikasjonsmulighet helikopter - åsted, og
færrest mulig antall kommunikasjonsledd.
Rutiner for koordinering av tjenesten og for samarbeid operatør - helikopterbase AMK LA må være dokumenterte og legge til rette for kvalitetssikring og forbedring.
For å øke kvalifikasjons- og erfaringsnivå bør antall personer som rullerer
vaktordningen i de AMK-sentralene som kommuniserer med ambulansehelikoptrene,
begrenses.
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2 Målsetting
I tråd med anbefaling fra arbeidsgruppen for økt flysikkerhet og 22. juli oppfølgingen, har
Modul 6 til hensikt å bidra til nasjonal ensartet kompetanse, ensartet sikker og effektiv
utøvelse av koordinering og flight following av luftambulansehelikoptre.

3 Luftambulansetjenesten ANS
Formålet med Luftambulansetjenesten ANS er å bidra til å realisere helsetjenestens samlede
målsettinger, herunder ”sørge for” ansvaret.
Selskapets primære oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske
tjenester hele døgnet. Selskapet driver den flyoperative ambulansetjenesten innenfor de
regionale helseforetakenes ansvar, herunder å bidra til nasjonalt samarbeid i spørsmål
knyttet til luftambulansetjenesten med vekt på nettverksbygging mellom helseforetakene.
Luftambulansetjenesten ANS inngår avtaler med helikopteroperatørene om leveranse av
helikoptertjenester for hele Norge.
På utvalgte områder er Luftambulansetjenesten ANS et faglig kompetansesenter for alle
helseforetakene i Norge. Selskapet skal bidra til sikkerhet i tjenesten, stimulere
risikoreduserende tiltak og arbeid for bedre kvalitet, koordinering samt
kostnadseffektivisering av tjenesten. Luftambulansetjenesten ANS har det tekniske
oppfølgingsansvaret for alt medisinsk teknisk utstyr i tjenesten. Selskapet har også ansvaret
for å fastsette retningslinjer for bruk av luftambulanse9.
Det medisinske ansvaret for tjenesten ivaretas av helseforetakene, herunder medisinsk
bemanning. Et mindre antall dedikerte AMK-sentraler koordinerer luftambulansehelikoptrene.
Ambulansefly koordineres av Flykoordineringssentralen (FKS), som er en del av
Luftambulansetjenesten ANS sin organisasjon.

3.1 Om bruk av luftambulanse
En overordnet føring er at luftambulanse er en akuttmedisinsk ressurs med et høyt
medisinskfaglig nivå. Tjenesten skal bidra til å oppfylle sentrale helsepolitiske mål, som lik
tilgjengelighet av helsetjenester uavhengig av bosted. Luftambulanse 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/heve omsorgsnivået (sekundæroppdrag). Luftambulanse kan også
benyttes til enkle søk- og redningsoppdrag.

9

Retningslinjer for bruk av luftambulanse, 1. april 2009.
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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.
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. Fartøysjef har beslutningsmyndighet i forhold til
flyoperative vurderinger.

4 Dagens organisering av Luftambulansetjenesten
Helikopteroperatørene som har avtale om leveranse av ambulansehelikoptertjeneste med
Luftambulansetjenesten ANS, har forpliktet seg til et nært samarbeid med AMK- sentraler.
Helikopteroperatøren skal lokalt legge til rette for effektiv kommunikasjon med AMK-LA i
forbindelse med varsling av oppdrag, kommunikasjon underveis og på skadested.
Operatørselskapet skal ha systemer for overvåking av luftambulansevirksomheten i sitt i
håndboksystem og sammen med involvert helsepersonell samarbeide tett opp mot AMK-LA
for å utarbeide system for riktig involvering, varsling og overvåking av
luftambulansevirksomheten.

4.1 Krav til virksomheten
Lover og regler som omtaler virksomheten i AMK-sentralen er omtalt i Kompetanseplanen
modul 1 i moduler for personell i AMK.
Det spesielle for luftambulansetjenesten med helikopter, er de felleseuropeiske reguleringer
som omtales som AIR-OPS.
Forskriften10 gjelder for alle luftfartsforetak som driver ervervsmessig lufttransport med
helikopter. Den omhandler operative krav til luftfartsforetak i forbindelse med utstedelse,
endring eller fornyelse av driftstillatelse (AOC), samt regelmessig kontroll av
luftfartsforetakets drift. Luftambulanse tjenester med helikopter (HEMS) skal gjennomføres i
overensstemmelse med kravene i denne forskriften.

10

AIR OPS – Commercial Air Transport, Commission Regulation (EU) No 965/2012
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HEMS-flyging definert som helikopterflyging med det formål å tilby medisinsk akutthjelp i
tilfeller der det er avgjørende med umiddelbar og rask transport, ved å være utstyrt med
følgende:
(i) Medisinsk personell, eller
(ii) Medisinske forsyninger (utstyr, blod, organer, medikamenter), eller
(iii) Syke eller skadde personer og andre direkte involverte personer.

4.2 Rapportering av ulykker og hendelser i sivil luftfart (NF-2007)
Formålet med rapporteringen i sivil luftfart er forbedring av flysikkerheten gjennom
innsamling og deling av informasjon. Kravet gjelder alle aktører innen sivil luftfart som har
rapporteringsplikt11. De som er rapporteringspliktige er delt inn i ulike rapporteringsgrupper
(flyge-besetningsmedlemmer, vedlikeholds-personell osv.) AMK personell omfattes ikke av
denne forskriften, men operatørselskapene er forpliktet til å rapportere.

4.3 Spesielt for flight following i AMK-LA
Luftambulansetjenesten gjennomførte i 2013 totalt 7657 oppdrag med ambulansehelikopter.
I tillegg ble 2139 helikopteroppdrag påbegynt, men av ulike grunner avbrutt. For å sikre at
operatørene i AMK-LA har kompetanse til å ivareta koordinering og flight following av
luftambulansetjenesten, bør operatørene i AMK-LA sentralen ha spesiell opplæring. Dette er
også påpekt i en rekke utredinger at det er behov for å fastsette krav til opplæring hos
personellet som arbeider ved AMK-sentralene som betjener luftambulansebase. Dette
gjelder bl.a. kjennskap til rekvireringsregler, operative begrensninger og andre operative
forhold, kommunikasjonsrutiner m.m.

11

Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.
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5 Kompetansekrav til operatører i AMK-LA
Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig
å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med de definerte krav og mål.
Kompetanse omfatter integrasjonen mellom kunnskap, ferdigheter og holdninger og å ha
evnen til å bruke disse.
For å sikre ensartet kompetanse og sikker utøvelse, skal opplæring være standardisert,
kvalitetssikret og forutsigbar. Den skal baseres på en felles, nasjonal kompetanseplan.
Opplæring sluttføres med utsjekk før AMK-LA operatør kan settes i aktiv tjeneste.

5.1 Kriterier for valg av personell som skal ha ansvar for koordinering og
flight following
I Kompetanseplanen (kap. 6 Kvalifikasjoner og egnethet) stilles følgende krav til personell
som skal motta og håndtere medisinske nødmeldinger:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Motivasjon for arbeidet
Leder-egenskaper
Beslutningsevne
Impulskontroll, kunne kontrollere egen reaksjon på en hendelse eller en opplevd
provokasjon
Evne til rask identifisering av essensen i et budskap
Evne til konstruktiv utnyttelse av positiv og negativ kritikk
Omsorgsfull (lovkrav i Helsepersonell loven § 4, Forsvarlighet)
Klar stemme med tydelig tale
Beherske norsk muntlig og skriftlig
Må kunne snakke og forstå engelsk
Grunnleggende IKT kunnskaper
God hørsel
Krav til tidligere praksis/ erfaring

Operatører som skal utføre koordinering og flight following må ha gjennomgått godkjent
opplæring på AMK-LA.
For AMK-LA operatørene vektlegges det også følgende egenskaper:
o
o
o

God simultankapasitet
Kan arbeide selvstendig
Godt fargesyn
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6 Kompetansekomponenter
Kompetanse omfatter integrasjonen mellom kunnskaper, ferdigheter og holdninger, og å ha
evnen til å bruke disse. Dette omtales også som kompetansekomponentene.12 For samtlige
AMK-operatører som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger må følgende
kompetansekomponenter inngå i opplæring.

6.1 Kunnskap
Emner som må inngå i den teoretiske undervisningen:
Retningslinjer for bruk av luftambulanse og andre nasjonale retningslinjer for
tjenesten
• Samarbeid over landegrensene (Norge/ Sverige, Finland,)
• Oversikt over landets ambulansehelikopter- og redningshelikopterbaser
• Relevante lover og regelverk for luftfart som omfatter ambulansehelikopter.
• Fly operativ teori
• Arbeidsmiljø i helikopter (støy, osv)
 Ansvar nasjonale tjenester
 Spesifikk opplæring og utsjekk for oppgaver, spesielt knyttet til operative
begrensninger, prosedyrer og kommunikasjon i tjenesten
 Faste og ofte benyttede landingsplasser i AMK-LA sitt område
 Oversikt over standardiserte (mest benyttede) flyruter i AMK-LA sitt område
 Spesielle medisinske transporter, inkl. intensiv og kuvøsetransporter
 Spesialtransporter (ECMO, IABP, NO)
 Kommunikasjon med fartøy
o Rutiner for varsling av og kommunikasjon med helikopter
o Kunne sikre direkte kommunikasjonsmulighet helikopter - hendelsessted, og
et lavest mulig antall kommunikasjonsledd
 Samarbeidsrutiner.
o Kommunikasjonslinjer med lokal AMK, R-AMK, andre AMK-LA og HRS
o Samarbeid med andre nødetater
•

Tiltaksprosedyrer ved bruk av ambulansehelikopter:




12

Spesielle hendelser
o Tiltaksprosedyre ved savnet ambulansehelikopter
Luftambulansetjenesten som del av beredskapsplaner/varsling i h t
beredskapsplaner
Sikkerhet og koordinering

KoKom 2011 Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger.
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6.2 Ferdigheter
Ferdigheter som må læres under praktisk «en til en» opplæring
• Rekvirering
 Utalarmering og radiokommunikasjon med helikopter
 Bruk av IKT for flight following
 Håndtere større hendelser
 Håndtere situasjoner og alvorlige ulykker med eget helikopter
o Iverksette tiltaksprosedyre ved savnet helikopter
o Iverksette tiltaksprosedyre ved havari
o Beslutningsprosessen i rekvirering av ambulansehelikopter.

6.3 Holdninger
Holdninger som må observeres under opplæring og fagutvikling:
Vilje til å:













Respektere innringer, kolleger og samarbeidsparter.
Bruke Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp
Bruke radioprosedyrer og arbeidsverktøy korrekt
Følge prosedyrer, planverk, lover og forskrifter
Dokumentere i henhold til lov og forskrift
Samarbeide og kommunisere effektivt og høflig, internt og eksternt
Være løsningsorientert
Bruke avvikssystem på en konstruktiv måte
Bruke nødvendige ressurser for å styre pasienten til beste effektive omsorgsnivå
Arbeide selvstendig
Gi og ta imot konstruktiv kritikk
Vise lojalitet over for gjeldende samarbeidsrutiner og overordnede målsettinger.

For operatørene i AMK-LA må det i tillegg vektlegges:





Forståelse for plikt og ansvar for mannskapets sikkerhet
Respekt for luftambulansens prioriteringer og begrensninger
Ivareta diskresjon knyttet til operative forhold i tjenesten
Kjenne til begrensninger i kommunikasjon med luftfartøy (sambandsforhold, operative
og medisinske forhold).
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7 Krav til opplæring og fagutvikling av operatører i AMKLA
Opplæring og fagutvikling (oppfølging) av operatørene i AMK-sentralene skal være
standardisert, kvalitetssikret og forutsigbar. De fleste emner som er tatt med for operatører i
AMK-LA vil være aktuell for grunnopplæring i AMK-sentralen. AMK-sentraler som ikke har
ansvar for koordinering og flight following har behov for kunnskap om ansvar og oppgaver for
AMK-LA.
Kontinuerlig evaluering av 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.
Initialt kurs bør inneholde:
1.
2.
3.
4.
5.

Teori
Praktisk trening
Hospitering på ambulansebase/ helikopter
Skriftlig prøve
Endelig godkjenning som AMK-LA operatør.

Det er nødvendig med et godt samarbeid mellom operatørselskapet og AMK-LA. Dette kan
blant annet gjøres ved jevnlige møter og felles undervisning for operatører og LA-crew som
bidrar til felles forståelse og et godt samarbeidsklima.

7.1 Utsjekk/ godkjenning /fagutvikling og regodkjenning.
Etter endte opplæringsdager og praktisk trening med veileder, anbefales utsjekk før operatør
settes i aktiv tjeneste.
Resultatet av treningen og kontroll av ferdigheter skal dokumenteres. Resultat av utsjekk
med sertifisering skal dokumenteres.
Fagutvikling i sentralen må være en prioritert oppgave.
Det bør utføres kontinuerlig oppfølging ved hjelp av gjennomgang av oppdrag med bruk av
lydlogg og utfylt dokumentasjon. AMK- LA operatører bør re-godkjennes årlig.
Det vil under revidering av kompetanseplanen utarbeides forslag til spesifisert metode og
skjema for utsjekk/godkjenning/fagutvikling og regodkjenning.
Årlig godkjenning
Vi anbefaler at AMK-operatører med ansvar for flight following og koordinering av
luftambulanse re- godkjennes årlig.
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Resultat etter godkjenning/ re-godkjenning skal dokumenteres.
1.3

Re-godkjenning

I Kompetanseplanen fra 2011 er det vedlagt forslag til godkjenning og regodkjenning for
AMK-operatører. I tråd med denne bør sentralene ha systemer for dette som gjennomføres
hvert år.

7.2 Godkjenning etter fravær
Vi anbefaler at AMK-operatører som ikke har vært i operativ vakt siste 6 måneder,
gjennomfører og består re-godkjenning forut for vakter i AMK-LA. Program for dette
utarbeides utfra en vurdering av relevante områder og endringer som er gjennomført i
fraværsperioden.

7.3 Tverrfaglig kurs
Det anbefales at luftambulansetjenesten i samarbeid med operatørselskapene arrangerer
tverrfaglige kurs på basis av prinsipper for Crew Resource management (CRM).
Innledende CRM opplæringsprogram skal gi kunnskap om og kjennskap til menneskelige
faktorer som er relevante for oppgaven som operatøren på AMK-LA skal utføre. Kursets
varighet er 16 timer.
Kursinnhold
 Menneskelige feil og pålitelighet, feil kjeden, forebygging og avdekking
 Selskapets og operatørens sikkerhetskultur, prosedyrer, organisatoriske faktorer
 Stress, tretthet og årvåkenhet
 Informasjonsinnsamling, situasjonsbevissthet, arbeidsmengde ledelse
 Beslutningsprosesser
 Kommunikasjon og koordinering
 Ledelse og team atferd
 Case baserte studier
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8 Sentrale emner
8.1 Ansvar og oppgaver ved luftambulanseoppdrag
Operatør i AMK-LA må til enhver tid ha oversikt over:





Fartøy, fartøyets kallesignal, radio ID, aktuelt mobilnummer, satellitt telefon og navn
på besetningsmedlemmer, og evt. hospitanter. Opplysninger om besetning blir
normalt lagt inn i oppdragshåndteringssystemet til AMK av en person på vakt ved
LA-basen
Fartøyets posisjon i henhold til prosedyre for flight following.
Fartøyets reiserute (flyge-plan)

Operatør i AMK-LA må kjenne til:





Standard aksjonstid for helikopter (RW) (avhengig av mengde drivstoff, dvs. hvor
lang tid RW kan være i lufta)
Detaljer om fartøyets nød utstyr (flåter, nødpeilesendere påmontert luftfartøy,
personlige nødpeilesendere (inkl. oversikten over ID), eventuelt overlevelsesutstyr,
osv.)
Kjennskap og tilgang til de valgte værtjenestene som tjenesten benytter.

8.2 Rekvirering
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.)
Dersom lege eller jordmor rekvirerer luftambulanse, skal oppdraget ikke avvises før
luftambulanse- eller AMK-legen har konferert med rekvirent jfr. gjeldende regelverk.

8.3 Mottak av henvendelsen
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.
AMK-LA operatøren skal i samarbeid med lokal AMK sørger for at den som anmoder om
luftambulanse om mulig gir informasjon om vær- og landingsforhold samt lufthindringer på
stedet.
Ved tidskritiske hendelser skal AMK-LA som hovedregel benytte den best egnede/nærmeste
tilgjengelige luftambulanseressursen, selv om denne ikke er den primære ressurs i
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angjeldende AMK-LA-område. Det betyr at AMK-LA operatøren skal ha oversikt over
nærliggende luftambulanseressurser.

8.4 Varsling/utalarmering og flight following
Der situasjonen tilsier det, kan AMK-LA operatør vurdere å inkludere luftambulansen i utalarmeringen sammen med andre helseressursene, for å spare tid. Varsling av LA-besetning
varsles i LA- talegruppe/ HE-nett/ LA-nett/ nødnett, og AMK-LA operatøren skal sørge for
følgende:









8.4.1

Varsling skal inneholde
o Hastegrad
o Lokalisasjon
o Problemstilling
o Væropplysninger
o Andre ressurser på hendelsessted?
o Informasjon om lokal HE-kanal/ talegruppe som benyttes på
hendelsessted
Informerer om oppdraget, avklare videre kommunikasjonskanal/ samtalegruppe.
o Være i medlytt for å avklare landingsplass
o Sende oppdraget elektronisk, inkludert posisjonsdata for hendelsessted.
Oppdatere fortløpende.
Kommunikasjon med helikopter gjennom hele oppdraget
o Registrere antall personer om bord
o Registrere avgang og landingstidspunkt
o Pasient status, kommunikasjon om pasient skal formidles til den AMKsentralen som har ansvar for hendelsen.
o Endring av informasjon
o Eventuell omdirigering
Kommunikasjon og registering ved «take-off» og landing
Oppdatert informasjon til besetningen om hendelses-/hentested
AMK-LA operatør skal sikre at transport til/fra landingsplass er rekvirert.

Ansvaret til LA-besetningen (både ved oppdrag og trening)






Besetningen gir uoppfordret opplysninger til AMK-LA ved avgang om
bestemmelsessted, flyrute, beregnet ankomsttid (ETA) og antall personer om
bord.
Besetning gir AMK-LA avgangs og landingsmelding ved hver avgang og landing
Besetning kaller opp AMK-LA over radio eller ringer på telefon dersom det ikke er
radiodekning på hendelsesstedet.
Sende statusmelding «rykker ut», «fremme» og «avreist hentested» via HE- LAradio/ nødnett og/ eller via kart- og flåtestyringssystemet (Locus) og kontinuerlig
flight following via satellitt for enkelte luftfartøy
Besetningen gir AMK-LA/ (eller lokal AMK?) melding ved (vesentlig) endring i
flyrute eller ETA.
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8.5 Samtidighetskonflikt mm
Ved uenighet mellom AMK-LA sentralen (e) og luftambulanselegen i prioritering ved
samtidighetskonflikter eller hensyn til den totale beredskap, har vakthavende AMK-lege
beslutningsmyndighet, dersom aktuelt helseforetak ikke har egne retningslinjer som regulerer
dette13.

8.6 Legebil
Ambulansehelikopterbasene og alle redningshelikopterbaser er oppsatt med en dedikert
utrykningsbil med akuttmedisinsk utstyr. Luftambulansetjenestens personell benytter denne
som alternativ til helikopter ved hendelser i nærområdet eller når luftambulanse ikke kan
benyttes av operative grunner. Legebilen kan ikke transportere liggende pasienter og
samarbeider med lokal ambulansetjeneste. Legebil benyttes etter de samme kriteriene som
luftambulanse og skal ikke erstatte varsling og bruk av kommunal legevakt.

8.7 Bruk av redningshelikopter til luftambulanseoppdrag
Redningshelikoptrene er underlagt HRS og er dedikert til søk og redning over land og til
havs. Redningshelikopter kan også benyttes til ambulanseoppdrag når det anses mest
hensiktsmessig for pasienten. Begrunnelsen kan være at luftambulanse ikke er tilgjengelig,
tidsgevinst eller at det er behov for større kabin, bemanning m.v.
Siden redningshelikopter må være tilgjengelig for SAR, skal andre ambulanseformer alltid
vurderes først. Pasientens behov må imidlertid være avgjørende. HRS kan kalle
redningshelikopteret tilbake dersom et SAR-oppdrag må prioriteres.
Når en AMK-LA-sentral ønsker å benytte redningshelikopter til ambulanseoppdrag, følges de
ulike varslingsretningslinjer gitt av hovedredningssentralene. HRS har endelig
beslutningsmyndighet om redningshelikopter skal benyttes.
8.7.1

Beredskapssituasjoner

Luftambulanse kan bli bedt om å være i medisinsk beredskap på brannsteder eller der
politiet håndterer farlige situasjoner. Luftambulanse skal imidlertid ikke benyttes av politiet i
situasjoner som ikke har akuttmedisinsk relevans. Etter nøye vurdering kan politi følge med
for å sikre en trygg gjennomføring av akuttmedisinske oppdrag. Det kan være aktuelt å
benytte luftambulanse til transport av for eksempel medisinsk utstyr, medikamenter, organer,
blod og helsepersonell når dette anses tvingende nødvendig på grunn av tidsaspektet.

13

Retningslinjer for bruk av luftambulanse, Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Gyldig fra 1. april 2009.
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8.8 Søk og redning
Politi/lokal redningssentral og hovedredningssentralene (HRS) kan anmode om
luftambulanse til berging av personer, søk etter person eller objekter mv. Dette har
betegnelsen Search and rescue (SAR).
Luftambulanse kan benyttes til enkle SAR-oppdrag, men ikke avanserte søk og
redningsoppdrag som for eksempel sjøoppdrag utenfor fjord og kystlinje. Under SARoppdrag er luftambulansen operativt underlagt HRS eller politiets innsatsleder med de
begrensninger som hensynet til flysikkerhet mv. setter. Det er viktig å presisere at AMK-LA
også har ansvar for flight following ved SAR oppdrag. AMK-LA kan kalle luftambulansen
tilbake dersom en medisinsk vurdering tilsier at et ambulanseoppdrag må prioriteres.
Redningshelikoptrene er underlagt HRS med primæroppgave SAR.

8.8.1

Luftambulansen og politi

Politiet/ HRS kan rekvirere luftambulansen til SAR. Ambulansehelikoptre brukes primært når
det foreligger sykdom eller skade som krever rask og/eller spesialisert overvåkning,
akuttmedisinsk behandling og transport. Helikopter skal ikke brukes til politioppdrag dersom
ikke liv og helse står i fare.

8.9 Arbeids- og hviletids bestemmelser og »catastrophic events»
Ambulansehelikopteroperatørene er underlagt strenge sivile bestemmelser for arbeids- og
hviletid.
Det forekommer at AMK- LA i helt spesielle tilfeller ser seg nødt til å kontakte besetningen til
tross for at besetningen er utmeldt på duty. Fartøysjefen har formelt anledning til å fravike
bestemmelsene når helt spesielle forhold tilsier det. Slike unntak er beskrevet i operatørenes
OM/regelverk som "catastrophic events" eller lignende. AMK-LA14 skal ha en lokal prosedyre,
basert på den lokale operatørens retningslinjer, som beskriver forholdet til besetningen når
denne er utmeldt på duty. Hensikten med arbeids- og hviletidsbestemmelsene er å sikre at
besetningen er tilstrekkelig uthvilt ved gjennomføring av helikopteroppdrag. Bestemmelsene
innebærer at besetningen går av beredskap når man passerer grensen for den arbeidstiden
de har beskrevet i sine arbeids- og hviletidsbestemmelser. En besetning kan også ved behov
melde seg av beredskap for hvile selv om den formelle tilgjengelige arbeidstiden ikke er
oppbrukt. Dette kalles gjerne "unfit for flight". Det er viktig at AMK- LA har god oversikt over
start og slutt på utmeldingene. Vakthavende luftambulanselege fungerer ofte også som
AMK-lege og står til disposisjon for AMK og bilambulansetjenesten i faglige spørsmål. Legen
følger de samme reglene for arbeid og hvile som den øvrige besetningen. Det er derfor

14

Retningslinjer når ambulansehelikopterbesetning er utmeldt pga. arbeids- og hviletidsbestemmelser (duty) Luftambulansetjenesten ANS
(2008/26) 28.09.10.
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nødvendig at vedkommende har avløsning fra sin AMK-lege funksjon under hvileperioden og
i operative perioder (ikke ledig på base). Flere AMK-sentraler har allerede etablert
bakvaktordning for AMK-lege.
8.9.1

Oppsummering

a) Operatøren må melde til AMK-LA sentralen når de er av beredskap. Årsak og når de
er tilbake i beredskap rapporteres slik at AMK-LA til enhver tid har oversikt.
b) AMK LA-sentraler må etablere et system hvor man til enhver tid har oversikt over når
besetningen ble utmeldt, hvorfor, og når den er tilbake i beredskap
c) AMK LA-sentraler som benytter luftambulanselegen som AMK-lege, skal ha en
bakvakt eller back up-løsning som trer i funksjon når luftambulansebesetningen er
meldt ut på duty.
d) Dersom AMK LA,(fungerende AMK-lege), finner det tvingende nødvendig å kontakte
luftambulansebesetningen, skal dette gjøres i form av selektivt oppkall av
vakthavende luftambulanselege.
e) Dersom luftambulanselegen finner det nødvendig, kan den øvrige besetning varsles
om situasjonen. For redningshelikoptrenes vedkommende involveres HRS i henhold
til egen rutine.
f) Fartøysjefen beslutter om helikopteroppdrag kan gjennomføres. Utrykning krever at
alle besetningsmedlemmene er enig.
g) AMK-LA skal ha en lokal prosedyre forankret i disse retningslinjene, som beskriver
forholdet til luftambulansebesetningen når denne er utmeldt på duty. Prosedyren skal
gjøres kjent for luftambulanseoperatøren lokalt.

8.10 Tiltaksprosedyre ved savnet ambulansehelikopter
Følgende tiltaksprosedyrer ved savnet ambulansehelikopter er fastsatt av
operatørselskapene.
Punkt A:
Hvis AMK-LA etter 20 minutter etter beregnet ankomsttid (ETA) ikke har fått bekreftet at
ambulansehelikopteret har landet, iverksettes følgende tiltak i prioritert rekkefølge:
1. Kontakt crew på enten;
a. HE-LA-nettet eller nødnett
b. Besetningens mobiltelefon
c. Besetningens satellitt telefon
2. Kontakte rekvirenten
3. Kontakt nærmeste Lufttrafikktjenesten ved nærmeste kontrollsentral.
NB: tilkommer det AMK-LA opplysninger i tiltakslisten nedenfor som indikerer at noe har
tilstøtt helikopter eller besetningen, gå direkte til punkt B, og iverksett tiltak, uten hensyn til
antall minutter som har gått.
Punkt B:
Dersom ingen kontakt er oppnådd innen 30 minutter etter forventet landingstid, iverksettes
følgende tiltak;
1. Kontakt Hovedredningssentralen (HRS)
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Opplysninger som skal gis:
i.
Fartøyets registreringsnummer/ type og kallesignal
ii.
Hva har skjedd (savnet/ havari)
iii.
Siste rapporterte avgangssted og tidspunkt for avgang
iv.
Bestemmelsessted og beregnet ankomsttid
Flyrute
v.
vi.
Tidspunkt og sted for siste kontakt
Antall personer om bord
vii.
viii.
Hittil iverksatte tiltak (ref. punkt A)
ix.
Andre relevante opplysninger
2. Kontakt operatørens alarmsentral/ vaktnummer
Opplysninger som skal gis:
i.
Samme som til HRS
3. AMK-LA koordinator sørger for at intern varsling i helseforetaket etter beredskapsplan blir
iverksatt.

9 Håndtering av større hendelser
Mangel på tilgang til felles ressursoversikt gir utfordringer for koordinering og flight following
på tvers av AMK-områder. Luftambulanseresursene koordineres av AMK-LA. Dette krever et
samordnet nasjonalt planverk og operative rutiner slik at ressurser kan settes inn raskt der
hendelsen finner sted i landet. Primærmelding går til lokal AMK. AMK vurderer behovet i
henhold til spesifikke kriterier og varsler aktuell luftambulansebase gjennom dennes AMKLA. Det kan være behov for flere helikoptre ved noen hendelser.
I alle situasjoner hvor flere AMK-sentraler er involvert (Lokal-AMK, AMK-LA og R-AMK) har
AMK-LA ansvar for flight following knyttet til sin luftambulanseressurs selv om det er utenfor
sitt primære dekningsområde.
Helsedirektoratet har i samarbeid med de regionale helseforetakene og Luftambulansen
ANS utarbeidet en rapport, «Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten klargjøring
av regelverk, ansvarsforhold og rutiner.(1.april 2014). Rapporten beskriver ansvarsforhold,
regelverk og rutiner som kan være til hjelp i beredskapsplanleggingen. I punkt 9.2,og 9.3 er
de fleste forslag til tiltak hentet fra denne rapporten.

9.1 Bruk av flere luftambulansehelikopter til samme hendelse
AMK-LA må ha klare prosedyrer ved behov for flere luftambulanser til et hendelsessted.
Prosedyrene må inneholde følgende:
o

AMK-LA innhenter informasjon fra lokale AMK om hvilke ressurser som er
alarmert / varslet.
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o
o
o
o
o

Rekvirerende AMK må melde dersom det er behov for flere helikoptre til AMKLA.
AMK-LA varsler luftambulansen i eget område og evt andre AMK-LA
sentraler.
Det må tydelig informeres om ETA til øvrige helseressurser og til lokal AMK.
Opplyse om hvilke talegruppe/kanal i Helseradionettet/LA-nettet som
benyttes.
Den av fartøysjefene som tar ansvar for å koordinere lufttrafikken må formidle
dette til øvrige luftressurser

I undervisning av dette emne må kommunikasjon med andre AMK-LA og dokumentasjon
vektlegges.

9.2 Regional AMK (R-AMK)
Hensikten med R-AMK er å sikre optimal varsling, god ledelse, effektiv ressursutnyttelse og
godt samarbeid i situasjoner der flere AMK er involvert i håndtering av en hendelse/
katastrofesituasjon. I krisesituasjoner skal R-AMK ha en støttende rolle til lokal AMK og
ivareta alarmering av ressurser utenom den lokale AMK sitt ansvarsområde.
R-AMK skal:




varsle HRS (dersom ikke det er gjort) og eget helseforetak, samt RHF som varsler
videre til Helsedirektoratet.
være på aksjonssamband (LA/HE-nett BAPS i Nødnett) for hendelsen
innhente opplysninger om kapasitet ved andre sykehus i regionen og andre i regioner

9.3 Samhandling mellom lokal AMK, AMK- LA, og R-AMK15
Lokal AMK-sentral alarmerer helseressurser (lege og ambulanse) i eget AMK-område,
etablerer aksjonssamband, alarmerer AMK-LA som normalt dekker hendelseskommunen,
alarmerer brann og politi, alarmerer egen AMK-lege og R-AMK. Lokal AMK-sentral skal
sørge for aksjonsovervåkning og samhandling med R-AMK og begge skal tilstrebe
bekreftende kommunikasjon. AMK- LA har ansvar for flight following av egne LA-ressurser.
R-AMK skal bekrefte mottatt informasjon om hendelsen og i samråd med lokal AMK-sentral
vurdere behovet for regionale og nasjonale ressurser.

15

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten Regionale helseforetak/ Luftambulansetjenesten ANS 1. april 2014
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R-AMK alarmerer egne ressurser og eventuelt ytterligere ressurser via andre AMK sentraler i
egen region og evt. via andre R-AMK sentraler. R-AMK overvåker aksjonen i konferanse
med AMK-LA sentral og lokal AMK. R-AMK varsler og oppdaterer HRS.
Beredskapsledelsen samarbeider tett med RHF sin kriseledelse og lokal beredskapsledelse.
Dersom R-AMK overtar aksjonen skal det skje etter anmodning fra den AMK-sentral som
leder aksjonen. Både anmodning og beslutning om overtakelse skal umiddelbart
dokumenteres og gjøres kjent.

9.4 Samhandling mellom R-AMK og AMK-LA sentralene ved større
hendelser
Ved større hendelser varsler R-AMK med ansvar for hendelsessted R-AMK-sentral(er) i
andre regioner der det er, eller kan bli, behov for ressurser utover det en disponerer i egen
region, og for å kartlegge sykehuskapasitet i andre regioner. Den enkelte R-AMK alarmerer
aktuelle luftambulanseressurser gjennom AMK-LA og varsler R-AMK med ansvar for
hendelsesstedet om forventet ankomsttidspunkt. Den ansvarlige R-AMK (hendelsessted) har
overordnet ansvar for å koordinere ressurser utover de ressursene som den lokal AMKsentralen rår over i samråd med andre R-AMK-sentraler. Dette inkluderer ansvar for å
avvise/avblåse alarmerte ressurser. AMK-LA har flight following ansvar for sin ressurs
gjennom hele oppdraget.

9.5 Samhandling med Hovedredningssentral (HRS)
Kommunikasjon mellom HRS og helsetjenesten skal prinsipielt gå via R-AMK til lokal AMKsentral. R-AMK setter lokal AMK i konferanse slik at alle parter er oppdatert i sann tid. Ved
behov for redningshelikopter til ambulanseoppdrag skal den AMK- sentralen som har
medisinsk koordineringsansvar for ressursen kontaktes.
Ved behov for rask aktivering av ressurser ut over det helsetjenesten rår over, skal R-AMK
kontakte HRS for anmodning om ytterligere ressurser.

9.6 Luftambulansetjenesten ANS sitt beredskaps ansvar
Luftambulansetjenesten ANS inngår kontrakt med flyoperatører og følger opp disse.
De Regionale Helseforetakene (RHF) kan ved behov gi Luftambulansetjenesten ANS16
utvidet fullmakt til å forsterke og omdisponere luftambulanseressursene på et overordnet
16

Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten, Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold og rutiner. Rapport fra arbeidsgruppe 1.
april 2014
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nivå, enten regionalt (et RHF) eller nasjonalt (RHF-ene i fellesskap). I gitte situasjoner kan
Helse og omsorgsdepartementet ta i bruk fullmaktsbestemmelsene i lov, og delegere utvidet
myndighet til Helsedirektoratet som ledd i nasjonal koordinering. Dersom luftambulanse
ønskes inkludert i Helsedirektoratets ressursdisponering, skal direktoratet henvende seg til
de Regionale Helseforetakene. Varslingspunktet til Luftambulansetjenesten ANS ved store
hendelser vil være FKS. I en krise- eller beredskapssituasjon vil oppgavene til
Luftambulansetjenesten ANS primært være:








etablere utvidet kriseledelse; overvåke og å kontinuerlig oppdatere og publisere
nasjonale statusoversikter og analyser
utnyttelse av ressursene underlagt operatører, samt egen organisasjon (f.eks. å
øke beredskapen til ambulanseflyene, forflytte helikopterberedskap, innkalling av
ekstra teknisk og operativt personell for å styrke produksjon/redusere sårbarhet,
øke bemanning på FKS og Medisinsk teknisk verksted)
skaffe til veie medisinsk teknisk utstyr og relevant IKT-utstyr
skaffe kommersielle ambulansefly ressurser fra andre nordiske land
anmode om militære fly ressurser i henhold til avtale
være rådgivere overfor regional eller nasjonal kriseledelse, evt. å avgi liaison.

10 Skred, alpine ulykker og behov for redningsdykkere
Ambulansehelikoptre kan medvirke til transport av personell og utstyr i forbindelse med skred
og alpine ulykker. AMK-LA operatør må kjenne til varsling og lokale prosedyrer i samarbeid
med politi og brann om blant annet:






Alpine redningsgrupper
Redningshunder
Klatregrupper
Redningsdykkere
Andre frivillige organisasjoner

11 Kartverk
I luftambulansetjenesten er bruk av kart et viktig instrument for god utøvelse av koordinering
og flight following.
AMK-LA sentralene må disponere
 digitale kart for hele landet (flight following utenfor eget primærområde)
 kart med vanligste flyruter for primærområde inntegnet (gjerne papirkart i stort format)
Følgende emner må gjennomgås:


Grunnleggende forståelse av lesing av kart.
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Grunnleggende kjennskap til kartsymboler, målestokk etc.
Forståelse til å kunne innhente og lese informasjonen gitt i kart.
Kjenne til de ulike kart som finnes, f.eks. sjø-, land-, tur-, vær- og flykart.

11.1 Papirkart
I AMK-LA brukes elektronisk kartverk. Papirkart brukes som reserveløsninger. AMK-LA
operatør må få opplæring i å lese papirkart.

11.2 Koordinater brukt til posisjonsbeskrivelser
Det er ulike metoder for å beskrive ulike posisjoner,( UTM, Lat Long, x y, midlertidige grid,
osv.). Disse begrepene må gjennomgås i teori undervisningen. AMK-LA operatør må få
kunnskap om ulike posisjonsformater, kunne konvertere mellom formatene, vite hva som er
standard format som skal brukes til luftambulanseressurser (grader, desimalminutter) og
formidle disse til luftambulansehelikopteret.

12 Radiokommunikasjon med helikopter
12.1 Nødnett
AMK-LA operatør må ha god kjennskap og ferdigheter innen:







Bakke til luft- kommunikasjon AGA
Prinsipper og oppbygging
God kjennskap og forståelse på hvordan den tekniske løsningen fungerer.
Begrensinger i nødnett
Kjennskap til status på dekningsområder og utbygging
Utfordringer for enheter ute med å håndtere flere talegrupper samtidig.

12.2 Dekningskart
Kjennskap til aktuell talegruppe/HE-kanal som brukes i de ulike dekningsområdene. Dette
skal formidles til luftambulansehelikopteret.

12.3 Bakke til luft- kommunikasjon (AGA air-ground-air)
AMK-LA operatør må ha god kjennskap og ferdigheter om hvordan dette teknisk fungerer og
hvordan dette settes opp fra AMK-LA sentralen. Dette gjelder bl.a. å koble opp konferanse
mellom luftambulanse og andre AMK-sentraler og mellom luftfartøy og personell på bakken.
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13 IKT støtteverktøy
Oppdragshåndterings system i AMK-LA sentralene har en egen modul for flight following.
Det er pr i dag AMIS som benyttes som oppdragshåndteringssystem i AMK sentralene.
Modulen inneholder registreringsverktøy for en hel del informasjon, men normalt føres bare
følgende:





Hvor det flyes fra og til
Registrering av faktiske flytider
ETA (estimert landingstidspunkt)
Antall personer om bord (POB).

Andre opplysninger som kan legges inn er:
 Landingssted med beskrivelse evt. GPS referanse.
 Vær
 Hindringer/farer
 Markering landingsplass
 Hvilken sambandsvei (HE-kanal)
 Eget kommentarfelt
I tillegg er det registrert:
 Hvem som er på vakt
 Hvilket kjennetegn helikopteret har (f. eks. LN-XXX)
 Type helikopter.
AMK-LA operatøren varsles akustisk ved overskridelse av 20 minutter fra oppgitt ETA.
Varslingen avstilles i oppdragshåndteringssystemet. (Varselslyd må være aktivert).

14 Spesielle medisinske transporter
Generelt
I dette avsnittet omtales spesielle transport typer som krever ekstra oppmerksomhet og god
kunnskap fra AMK- operatør.
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14.1 Intensivtransporter
Intensivtransporter har en krevende rekvireringsprosess og forutsetter grunnleggende
kjennskap til gjeldende rutiner for å sikre rask og sikker transport.
Noen luftambulansebaser har beredskap for å utføre intensivtransporter som krever
spesialkompetanse og helt spesielt medisinsk teknisk utstyr. Disse transportene
gjennomføres i nært samarbeid med universitetssykehus, som ofte vil bidra med både utstyr
og spesialpersonell.
Eksempler på intensiv transporter er ECMO/IABP/NO. Slike transporter krever en spesiell
planlegging. Dersom det er nødvendig med bilambulansetransport mellom landingssted og
sykehus, må man også forsikre seg om at ambulansetjenesten har kapasitet (plass, vekt,
elektrisk strøm, gass) til å transportere oppsettet.
I undervisningen må det gjennomgås:
 hvilke luftambulanser som er satt opp med slike spesialfunksjoner
 rekvirerings og varslings-rutiner
 samarbeid med ambulansetjenesten
 logistikk.

14.2 Kuvøsetransporter
Noen luftambulansebaser er satt opp med transportkuvøse. I enkelte tilfeller skal det følge
med barnelege og/eller sykepleier i tillegg til den faste luftambulansebesetningen. Dette må
klargjøres ved rekvirering. Dersom det er nødvendig med bilambulansetransport mellom
landingssted og sykehus, må man også forsikre seg om at ambulansetjenesten har kapasitet
(plass, vekt, elektrisk strøm, gass) til å transportere kuvøseoppsettet.
I undervisningen må det gjennomgås:
 hvilke luftambulanser som er satt opp med slike spesialfunksjoner
 rekvirerings og varslings-rutiner
 samarbeid med ambulansetjenesten
 logistikk.

15 Grenseløs luftbåren ambulansetjeneste
Alle de fire Regionale Helseforetak har inngått sammen en avtale med seks landsting i
Sverige om grensesamarbeid vedrørende ambulansehelikopter. Formålet med avtalen er å
sikre en høy kvalitet på den akuttmedisinske beredskap i grenseområdene mellom Norge og
Sverige. Intensjon er å utnytte eksisterende ambulansehelikopter- og sykehusressurser
optimalt, uten hindring av landegrensen. Avtalen følger opp den helsepolitiske føringen fra
partenes regjeringer, gitt i Nordisk helseberedskapsavtale av 2002. Landene ble her enige
om å legge til rette for effektiv assistanse dersom en krise eller katastrofe rammer et nordisk
land, samt å forbedre samarbeidet på dette området. Partenes alarmsentraler bedømmer
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behovet for assistanse fra det annet land. Alarmsentralen har myndighet til å alarmere
ambulansehelikopter fra nabolandet i henhold til følgende kriterier:








Primæroppdrag: Prio 1/AKUTT-hendelse (i henhold til Medisinsk Indeks) med antatt
behov for spesialkompetanse på skadestedet og/eller rask transport til sykehus og
bruk av ambulansehelikopter fra nabolandet vil gi vesentlig raskere hjelp
Primæroppdrag: Prio 2/HASTER- hendelse (i henhold til Medisinsk Indeks) i veiløst
terreng, der forsinket transport innebærer en sannsynlig risiko for forverring av
pasientens tilstand, og bruk av ambulansehelikopter fra nabolandet vil gi vesentlig
raskere hjelp.
Sekundæroppdrag (overføring mellom sykehus) der forsinket transport til nødvendig
adekvat behandling innebærer sannsynlig risiko for forverring av pasientens tilstand
og prognose, og der eget lands ambulansehelikopter eller – fly ikke er tilgjengelig.
Større ulykker, katastrofer eller hendelser som truer samfunnets sikkerhet eller
infrastruktur, der bruk av luftambulansehelikopter fra nabolandet vil innebære et viktig
bidrag i hjelpearbeidet.

Vakthavende luftambulanselege ved den basen som er alarmert, har beslutningsansvar med
hensyn til medisinsk indikasjon og prioritering ved eventuell samtidighetskonflikt.
Ekstraordinære beredskapssituasjoner i eget ansvarsområde skal også inngå i vurderingen.
Fartøysjefen har beslutningsmyndighet vedrørende flyoperative forhold.

Modul 6 – Koordinering og flight
following av luftambulansehelikopter
30 av 45

16 Tentativ læreplan, forventet tidsbruk
KoKom anbefaler 3 dager teori, 1 dag praktisk opplæring og i tillegg 1 dag hospitering ved
luftambulansen. En del av de emner som er anbefalt vil allerede være dekket i AMKsentralenes opplæringsplaner. Sentralene må supplere eksisterende opplæringsplaner slik at
alle emner inngår.
Operatører i AMK må gis opplæring i emner som omhandler koordinering og flight following
av ambulansehelikopter slik at de er stand til å utføre sitt arbeid i forhold til myndighetskrav
og relevante faglige standarder.
Etter endt kurs skal AMK-LA operatør arbeide selvstendig, men med veileder tilstede som gir
AMK-LA operatør tilbakemelding etter hver vakt. Det bør etter den teoretiske og praktiske
opplæringen avholdes en samtale hvor kursdeltager(e), fagutvikler og representant for
operatørselskapet deltar for en oppsummering med erfaringer.
Det anbefales at AMK-LA i samarbeid med operatørselskapene og den medisinske ledelsen
ved basen, arrangerer tverrfaglige kurs på basis av prinsipper for CRM-kurs.
Dag 1
 Luftambulansens historie i Norge
 Relevante lover og regelverk
o Relevante lover og forskrifter innen akuttmedisinske tjenester
o Luftfartslovgivningen, struktur og relevant lovverk
 Nasjonale tjenester
o Innhold i tjenesten, målsetninger
o Retningslinjer for bruk av luftambulanse
o Ansvar, roller
 Lokalt Helseforetak
 Regionalt helseforetak
 Luftambulansetjenesten ANS
o Krav til leverandører av ambulansehelikoptertjenester
o Redningsteknisk kapasitet og beredskap
o Ambulanseflytjenesten
 Om luftambulansebaser
o Drift av baser, kapasitet
o Bruk av legebil
 Beliggenhet
o Baselokalisering av ambulansehelikopter
o Baselokalisering av ambulansefly
o Redningshelikopterbaser
o Type helikopter, begrensinger, dekningsområde
 Organisering og funksjonsdeling mellom sykehus
 Besetning og deres oppgaver og ansvar
o Fartøysjef
o Hems Crew Member/redningsmann
o Anestesilege
o Medisinsk ledsagerpersonell
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Dag 2
 Fly operativ teori
o HEMS regelverk og HEMS filosofi
o Generell helikopterlære
o Muligheter og begrensinger knyttet til ytelse, vær osv.
o Valg og vurdering av landingsplass
o Sikkerhet på bakken
o Instrument flygeregler (IFR)
o Visuelle flygeregler (VFR)
o Navigasjonshjelpemidler (GPS, Moving Map, PINS)
o Lufttrafikktjenesten
o Arbeids og hviletidsbestemmelser
o Trening av besetningen
o Sikkerhet og risiko i luftfart
 Kommunikasjon med ambulansehelikopter
o Kommunikasjonsteori
o Bruk av LA-nett / nødnett
o Mobiltelefon
o Satellitt telefon
 Flight following prosedyrer
o Gjennomføring
o Varsling til operatør og interne ved savnet eller havarert luftfartøy
o Håndtering av havari og interne varslinger knyttet til dette
 Spesielle hendelser
o Større ulykker, katastrofer
o Skarpe oppdrag
o Savnet luftfartøy/havari
 Bruk av flere luftambulanser til ett hendelsessted
o Varsling av andre luftambulanser via AMK-LA
o Ressursoversikt
o Koordinering av flere ressurser
 Beredskapsplaner
o Lokalt
o Regionale
o Nasjonale
 Samarbeidsrutiner innenfor helsetjenesten og andre nødetater
 Dokumentasjon og avviks håndtering
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Dag 3








Dag 4






Kartsystemer på AMK
Samarbeid med HRS og andre organisasjoner
Samarbeid med FKS
Samarbeid i og med andre AMK/AMK-LA
Medisinske transporter
o Primær
o Sekundær
o Tilbakeføringer
o Avanserte transporter
 Kuvøse
 Intensiv transporter
Lokale prosedyrer
o Varsling av egen og andre luftambulansehelikopter
o Håndtering av samtidighetskonflikter
o Prosedyre når helikopter er av beredskap (arbeidstid, teknisk og værmessige
forhold)
o Bruk av luftambulanselegen
Praktisk opplæring i AMK-LA
Hendelses-håndteringssystem og bruk av støttesystemer
Dokumentasjon og prosedyrer
Bruk av radio
Koordinering og flight following

16.1 Hospitering
I forbindelse med hospitering på luftambulansebaser skal følgene tema gjennomgås/
demonstreres:
 Håndtering av varsling fra AMK-LA til luftambulansebasen
 Vurdering av henvendelsen
 Iverksettelse av oppdrag
 Gjennomgang av operasjonsrom med registreringsverktøy og kartverk
 Demonstrasjon av helikopter med medisinsk- og rednings-utstyr
 Operative begrensninger (vær, sikt, lysforhold, bruk av Night vision googles)
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17 Litteraturliste/ relevante dokumenter
Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave Den norske legeforening 2009.
NOU 1998:8 Luftambulansetjenesten i Norge.
NOU 1998:9 Hvis det haster…. Faglige krav til akuttmedisinsk beredskap.
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede KITH 2012
Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk,
ansvarsforhold og rutiner. Helsedirektoratet, Regionale helseforetak og
Luftambulansetjenesten ANS 2014.

18 Kryssreferanse
Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger, vedlegg
Moduler for personell i AMK-sentral:






Modul 1 Lover og regler
Modul 2 Ansvar og oppgaver
Modul 3 Kommunikasjon med innringer
Modul 4 IKT I sentralen
Modul 5 Etikk og kultur

19 Lover og regelverk



Basisforordningen 216/2008. Norsk gjennomføringsforskrift (BSL A 3-1):
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-26-219
Forordning 965/2012 (EASA OPS):
o Norsk gjennomføringsforskrift (BSL D 1-1):
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-08-07956?q=luftfartsoperasjoner. Her ligger og forordningen, med senere
oppdateringer, oversatt til norsk.
o EASAs regelverksoversikt, hvor EASA OPS og AMC og GM er publisert:
http://easa.europa.eu/regulations Her ligger også en konsolidert utgave av
forordningen, hvor senere endringer er tatt inn.

20 Vedlegg
1. Retningslinjer for bruk av luftambulanse, Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale
Luftambulansetjeneste ANS. Gyldig fra 1. april 2009.
2. Retningslinjer for utkalling av helikopter når utmeldt på duty.
3. Helseregionkart med AMK-områder/luftambulansebaser.
4. Oversikt over norske og svenske ambulansehelikoptre.
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KVA ER KOKOM?
KoKom er eit akronym for "Nasjonalt
kompetansesenter for helsetjenestens
kommunikasjonsberedskap". Senterets
hovudoppgåve er å monitorere og vidareutvikle
medisinsk nødmeldeteneste i Norge.
FORMÅL
KoKom skal bidra til at medisinsk
nødmeldeteneste fungerer optimalt som ein del
av helsetenesta. Medisinsk nødmeldeteneste er
eit landsdekkande system som skal handtere
melding, varsling og vidare oppfølging i
akuttmedisinske situasjonar og elles når
befolkninga har behov for kontakt med
helsetenesta i vakt.

KoKom
Møllendalsbakken 9,
5009 BERGEN
www.kokom.no

HOVUDOPPGÅVER

Firmapost@kokom.no,



Vere pådrivar for helsefagleg,
administrativ og teknisk utvikling av
medisinsk nødmeldeteneste og av
kommunikasjonsberedskapen i
helsetenesta.



Sørge for utvikling og vedlikehald av
nasjonale krav til medisinsk
nødmeldeteneste i samråd med
statlege myndigheiter.



Vere katalysator for prosjekt som
gjeld utvikling av medisinsk
nødmeldeteneste gjennom eigen
innsats, eller gjennom å framskaffe
kompetanse frå anna hald.



Medverke til rett bruk av medisinsk
nødmeldeteneste.

Telefon: 55 97 72 60

BAKGRUNN
KoKom blei etablert av det dåverande Sosial- og
helsedepartementet i 1997, som eit resultat av
det arbeidet som vart utført for å oppnå eit
nasjonalt einheitleg system for medisinsk
nødmeldeteneste. Senteret er også eit
kompetansesenter for kommunikasjon i den
akuttmedisinske kjeda.
DAGLEG DRIFT
Sentrale arbeidsoppgåver knytt til medisinsk
nødmeldeteneste:





Kompetanseoppbygging
Rådgjeving
Aktiv deltaking i utvikling av
systemkrav og einheitlege prosedyrar

Modul 6 – Koordinering og flight
following av luftambulansehelikopter
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