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Bakgrunn
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Store ulikheter ved evaluering av 
nødsamtaler ved AMK



HOVEDOMRÅDER

1. Startkort

2. Oppslag/utspørring/hastegrad

3. Rådgivning

4. Respons

5. Kommunikasjon

6. Evaluering/forbedringspotensial

HOVEDOMRÅDER 



BRUKSOMRÅDER

OPPLÆRING

ERFARINGSLÆRING

KVALITETSSIKRING
& DOKUMENTASJON

FELLES STANDARD?

Evaluering av nødsamtaler (kokom.no/lyd)
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Hva er sertifisering?

«Sertifisering kan generelt defineres som: 

påvisning av at det er tillit til at et produkt, en prosess 
eller tjeneste er i samsvar med en spesifisert standard 

eller et normgivende dokument». (L.Halbo, 2006)
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Hvorfor? - generelt

• Kvalitetssikring 

• Dokumentasjon

• Individuell oppfølging (personellsertifisering)
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«Et system for løpende faglig oppfølging og 
veiledning av operatører i den medisinske 
nødmeldetjenesten vil bidra til å øke den enkeltes 
trygghet på egne arbeidsoppgaver og sikre en mer 
enhetlig tjenesteleveranse.» 

(Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene, 

Helse- og omsorgsdepartementet, September 2016, s.87)

Hvorfor i medisinsk nødmeldetjeneste?



Hva gjøres i AMK?

• Alle har/ønsker å ha en form for resertifisering 

• Egenutviklet

• Flere jobber med utvikling el. revidering av eget opplegg

• Ulike intervaller og tidsbruk

• Ulikt innhold 
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Lydlogg-gjennomgang
Teknisk test
E-læring
Fagdager
Fagsamtale
Quiz 
Månedlig egentrening 



Hva gjøres i LVS?

• Utsjekk vs. resertifisering 

• Sertifisering og resertifisering på HHLR

• Jobbes med kvalitetssikring på ulike måter
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Utsjekkslister
Refleksjonsgruppe
Kollegaveiledning
Feedback fra fagsykepleier (gjennomgår lydlogg)
Fokus på kommunikasjon
Case med bruk av beslutningsstøtteverktøy
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Hva sier 
utredninger/veiledere/anbefalinger?



NOU 2015: 17 Først og fremst

• En nasjonal veileder bør utvikles med krav til 
kompetanseutvikling i medisinsk 
nødmeldetjeneste, herunder retningslinjer for 
utvelgelse, opplæring, sertifisering og 
resertifisering

Kapittel 9, s.107
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• Legevakten bør jevnlig gjennomføre undersøkelser av 
kvaliteten i tjenesten 

• Helsepersonell ved legevakten bør gjennom 
opplæringsprogram og veiledning gjennomgå utsjekk på 
bruk av relevant medisinsk utstyr, akuttmedisinske 
prosedyrer, triage, bruk av beslutningsstøtteverktøy og 
annet verktøy som det forventes at man kan benytte 

• Slik utsjekk bør gjentas regelmessig 

Nasjonal veileder for LV 2019



Sentrale elementer vedrørende 
organisering av AMK-sentralene 

• Fagutvikling (oppfølging) av operatørene i AMK-
sentralene og ved LV-sentralene bør være 
standardisert, kvalitetssikret og forutsigbar

• AMK- og LV-sentral operatører bør være 
gjenstand for resertifisering med regelmessige 
intervaller (årlig eller toårlig)

HOD, Sept.2016 s.87
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Hvor står vi i dag? 

•Usikkerhet

•Mangel på krav/tydelige føringer

•Ulik praksis 
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Oppsummert status 

•Mange jobber med samme tema                               
unødig ressursbruk

•Ulik fasit        uheldig for pasientene?
- og operatører, fagutviklere og ledere
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Hva mangler vi?

«Sertifisering kan generelt defineres som: 

påvisning av at det er tillit til at et produkt, en prosess 

eller tjeneste er i samsvar med en spesifisert standard 
eller et normgivende dokument». (L.Halbo, 2006)
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«Vi må lære av hverandre, i stedet for å finne opp 
kruttet på nytt på hver vår tue.» 

LVS-fagsykepleier 
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«Det er sikkert flere enn meg som 
etterlyser en form for nasjonal 
standard når det kommer til 
resertifisering av ambulansepersonell.»

B. Kristiansen paramedic 09.19



European Emergency Number 
Association (eena.org)

Training of Emergency Call takers – mai 2019:
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Takk for meg!
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Sertifisert?

Resertifisert??


	Slide 1 
	Oversikt
	Bakgrunn
	HOVEDOMRÅDER
	BRUKSOMRÅDER
	Slide 6 
	Hva er sertifisering?
	Hvorfor? - generelt
	Slide 9 
	Hva gjøres i AMK?
	Hva gjøres i LVS?
	Hva sier utredninger/veiledere/anbefalinger?
	NOU 2015: 17 Først og fremst
	Nasjonal veileder for LV 2019
	Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene  
	Hvor står vi i dag?  
	Oppsummert status  
	Hva mangler vi?
	Slide 19 
	«Vi må lære av hverandre, i stedet for å finne opp kruttet på nytt på hver vår tue.»                                                                                                           LVS-fagsykepleier 
	Slide 21 
	European Emergency Number Association (eena.org)
	Slide 23 
	Takk for meg!

