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ÅRSRAPPORT

Årsrapport for 
ambulansetjenesten 
i Midt-Norge  
Årsrapporten for ambulansetjenesten i Midt-Norge er utarbeidet av Fellesfunksjonen på vegne av Helse 
Møre og Romsdal, St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag. Fellesfunksjonen ivaretar felles faglige  
løsninger for ambulansetjenesten på en rekke områder, og samler andre ressurspersoner for videre-
utvikling av system og tjenester. For en tjeneste som er svært avhengig av samarbeid og utvikling av 
konsensus og synergier over et stort spekter av saker, har pandemiåret 2021 vært krevende.  
Mye på grunn av digitale plattformer har arbeidet fortsatt med stort trykk, både i avdelingen  
og i samhandlingen med ambulanseavdelingene. Årsrapporten oppsummerer nøkkeltall og trekk  
i ambulansevirksomheten i 2021.

Vi har forsøkt å gjøre årsrapporten lesverdig, både for dem som kjenner tjenesten fra innsiden, for dem 
som har lederroller, og for dem som er oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Årsrapporten gir rom  
for refleksjon, og gjennomgang av virksomhetstall gir nye ideer på hva som bør følges videre opp.

Årsrapport i pandemiåret 2021.

ÅRETS ROSE
TILDELES

BEGRUNNELSE FOR OPPMERKSOMHETEN

Datavarehuset i Helse Midt-Norge IT
Terje Sivertzen

I år vil vi gi «ÅRETS ROSE til Datavarehuset i Helse Midt-Norge IT ved Terje Sivertzen. 
Terje har en stor forståelse av og motivasjon for å bistå ambulansetjenesten,  

evne til kommunikasjon, struktur, og analytisk tilnærming til behovene. Hans tilrettelegging  
for analyser gir ambulansetjenesten økt mulighet til å se sammenhenger og utviklingstrekk 

i hele eller utvalgte deler av ambulansetjeneste som en del av helsetjenesten, 
og bidrar til økt kvalitet og pasientsikkerhet. Ambulansetjenesten ved Fellesfunksjonen  

takker Terje og Datavarehuset i HEMIT for godt samarbeid og viktige bidrag,  
og ser med forventning på samarbeidet videre.

Per Christian Juvkam    
Medisinsk fagsjef

Trondheim 28.03.2022

 Karin Bakkelund
Fagrådgiver

Fellesfunksjonen for Ambulansetjenesten i Midt-Norge

Terje Sivertzen mottar velfortjent ROSe fra ambulansetjenesten i Midt-Norge.

Årets ROSe
I år vil vi gi «ÅRETS ROSe» til Datavarehuset i Helse Midt-Norge IT ved Terje Sivertzen. Terje har  
en stor forståelse av og motivasjon for å bistå ambulansetjenesten, evne til kommunikasjon, 
struktur, og analytisk tilnærming til behovene. Hans tilrettelegging for analyser gir ambulanse- 
tjenesten økt mulighet til å se sammenhenger og utviklingstrekk i tjenesten, og bidrar til  
økt kvalitet og pasientsikkerhet. Ambulansetjenesten ved Fellesfunksjonen takker Terje  
og Datavarehuset i HEMIT for godt samarbeid og viktige bidrag, og ser med forventning  
på samarbeidet videre. 
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Vi er Fellesfunksjonen
Fellesfunksjonen for ambulansetjenesten ble opprettet av Helse Midt-Norge i 2015 med mål om  
å hente ut synergier av å arbeide i felleskap. Vårt oppdrag har gjennom de syv årene vært:
- Flåteforvaltning med drift og vedlikehold
- Ansvar for utstyr og pakningsplan
- Innkjøp/anskaffelsesprosesser
- Utvikling og vedlikehold av fagprosedyrer (FRAM)
- Ledelse og sekretariat Fagråd ambulanse
- Ledelse og sekretariat interregionalt Fagråd ambulanse
- Sekretariat for Fagledernettverket
- Analyser og rapportgrunnlag for ambulansedrift
- Delta i regionale og nasjonale prosjekter vedrørende
  ambulansetjeneste
- Koordinere kompetanseutvikling og videreutvikle
  kompetanseplan
- Drift av opplæringskontor for lærlinger
- Kjøreopplæring og vedlikeholdstrening
- Drift og videreutvikling av IKT-tjenestene med spesielt
  fokus på virksomhetsdokumentasjon og prehospital
  pasientjournal (PPJ)
- Samhandlingskoordinator innen psykisk helse (2019)
- AMK IKT-rådgiver (2019)
- AMK GIS fagleder (2022)

Vi arbeider i lag med helseforetakene for å understøtte trygge og effektive pasientforløp, 
med en standardisert og rasjonell ambulansetjeneste.

Noen av Fellesfunksjonens ansatte. Fra venstre: Jon Ola Wattø, Per Christian Juvkam, Pål Hilmo, Bjørn Julbø, Erlend Sundland, 
Line Slyngstad, Ken Pettersen, Isa Mari Sandstad, Karin Bakkelund, Trine Selbekk Øvstebø, Guri Haga og Solveig Lilleberg.
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Ambulansetjenesten 
i Møre og Romsdal

Parallelt med utfordringene har avdelingen jobbet med saker som har som mål å gi ansatte 
en bedre hverdag, med riktig og oppdatert utstyr, kompetanse og fasiliteter.

Økt oppdragsmengde
I 2021 økte oppdragsmengden med 17 % til nært 38.000 oppdrag. I 2020 gikk antall oppdrag 
noe ned pga. pandemien, og tidsbruken pr. oppdrag økte relatert til smittevask og bruk av smitte-
vernsutstyr. Tidsbruk pr. oppdrag i 2021 har til sammenligning gått ned, noe som kan indikere at 
personellet har godt innarbeidede rutiner for smittevern. En generell økning av oppdrag på 17 % vil 
merkes hos de fleste stasjonene og spesielt der det er høy belastning fra før. Om denne utviklingen 
fortsetter, økes belastningen og utløser en bekymring for arbeidstidsordningen for ansatte. Her 
skal arbeidsgiver i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste finne gode løsninger for fremtidens 
tjeneste. Dette skal skje ved å arbeide med flere av de faktorene som påvirker økningen i antall 
oppdrag.

I samme periode har bruk av Syketransport og smittedrosjer avlastet ambulansetjenesten.  
Syketransport utførte 1104 oppdrag og smittedrosjer utførte nær 4000 turer. Den økte oppdrags-
mengden hadde vært langt høyere om det ikke hadde vært for Pasientreiser. Det rettes en stor takk 
til seksjon Pasientreiser som har avlastet ambulansetjenesten under pandemien. I skrivende stund 
er de fortsatt aktive. I tillegg må det nevnes bistanden avdelingen har fått fra Norsk Folkehjelp avd. 
Nesset, som har bistått i flere pasienttransporter.

Nye stasjoner og utstyr
Stasjonsfasilitetene står ovenfor en fremtidig oppdatering. Etter hvert som dagens kontrakter 
utløper, vil det i de kommende årene etableres nye stasjoner som er i tråd med Arbeidstilsynets 
veileder og krav til lokaler. Det er pågående anbudskonkurranser i regi av Sykehusinnkjøp HF,  
og det foreligger konkrete planer for tjenestene i Molde, Eidsvåg, Hustadvika og Geiranger.  
Flere vil følge på i løpet av sommeren -22.

Koronapandemien
Koronapandemien i samfunnet har preget avdelingen og gitt oss  
utfordringer også i 2021. I året som har gått har pandemien preget  
valgene som er tatt, gjennomføringsevne - og muligheter - samt  
medført begrensninger i tjenesten. Operativt personell har kjent 
på frykt for å bli smittet selv, ta med smitte til egen familie samt 
bekymringer for å overføre smitte til sårbare pasienter. Et lavt antall 
ansatte har blitt smittet i tjeneste. Det forteller oss at ansatte i stor 
grad har fulgt etablerte retningslinjer og rutiner.

Vi var ikke godt nok forberedt på en pandemi i 2020. Arbeidet som ble 
gjort da ble videreført og tilpasset i 2021. Ansatte må berømmes for en 
enorm endringsvilje og tilpasningsdyktighet. De har stått på og sørget 
for at tjenesten har vært operativ og avdelingen har levert en tjeneste 
av høy kvalitet.

Ved avdelingssjef Knut Erik Skogheim.

Avdelingssjef Knut Erik Skogheim
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En av avdelingens største utfordringer er å kunne tilby nok arbeidstøy til alle ansatte og erstatte det  
som er blitt ødelagt. Årsaken finner vi hos leverandører som på grunn av anbudskonkurranse ikke er 
leveringsdyktige på kort sikt. Det blir ekstra synlig i en pandemi, da skifte av klær er hyppigere.

Det siste året er det kommet på plass vaskemaskiner på hver enkelt stasjon som gjør det mulig  
å desinfisere arbeidstøyet. Et betydelig fremskritt og samtidig en stor investering.

Fagutvikling
Under pandemien har fagutvikling blitt endret fra gjennomføringer på hver stasjon, eller som samlinger 
på fagdag, til fagutvikling via e-læring og streamet undervisning. Fagutviklere har vært tilpasningsdyktige 
og løsningsorienterte i samarbeid med ansatte. Ambulansefaget er et praktisk fag, hvor behovet for  
å øve sammen på retningslinjer og prosedyrer er viktig for å holde faglig kunnskap ved like. I 2022  
planlegges en konsentrert avvikling av frie timer i form av fagcamper. Målet er å tilføre ansatte  
muligheten for igjen øve på praktiske ferdigheter, i tillegg til det som gjennomføres ute i hver seksjon.  
I samarbeid med Heimevernet HV-11, planlegges det for 2-dagers samlinger med fokus på faglig  
praktisk trening på Setnesmoen leir på Åndalsnes. I tillegg gir det mulighet til å møte kollegaer ut over 
egen stasjon og være litt mer sosial enn på lenge. Ved å benytte fagutviklere og veiledere i konsentrerte 
fagcamper, vil avdelingen frigjøre noen av deres kapasiteter til benyttelse ellers i kommende år.  
Det er tids- og ressurskrevende å gjennomføre 4 større fagdager og i tillegg drive fagutvikling ute  
i seksjonene i et geografisk stort område.

Noen av våre seksjonsledere og fagutviklere valgte i 2021 å tre tilbake til operativt virke eller til andre 
jobber. De må også takkes for den jobben de har utført og ønskes lykke til videre. Rekruttering av nye 
ledere ble gjennomført og de fleste ble ansatt i slutten av året.

Rekruttering
Samarbeidet som ble etablert i 2020 med et eksternt firma videreføres med målsetning om  
å rekruttere de beste lærlingene og for å minimere frafall i læreløpet. Avdelingen ønsker å ha  
ca. 15 stk. 1. års lærlinger hvert år. Her spiller veiledere en viktig rolle for å utvikle fremtidens kollega  
og ansatt. Planen er å etablere veilederkurs i løpet av 2022, slik at veiledning blir gjennomført likt  
og på likt grunnlag. Ønsket er å etablere en årlig samling og opplæring av nye veiledere.

Leders takk
Å være leder de siste årene har for de fleste vært krevende. Våre seksjonsledere har stått på og jobbet 
for å løse arbeidsoppgaver på en best mulig måte for ansatte. Det å være tilstedeværende leder ble satt 
på prøve allerede i 2020, med tanke på hjemmekontor og generelt økende smittetrykk i samfunnet, dette 
fortsatte i 2021. Det er i slike kriser det er viktig at ledere er tilstede for sine ansatte. Å reise mellom flere 
stasjoner ble sett på som ugunstig med tanke på smitte. Alle seksjonsledere har vært tilgjengelige og løst 
de utfordringene som har oppstått fortløpende.

Ansatte må berømmes for å ha stått på i en krevende periode, sørget for å levere gode tjenester til 
pasienter og bidratt til at tjenesten er av høy kvalitet. Det rettes en takk til alle som har bidratt i 2021.  
Ta vare på dine kollegaer, gi støtte og spill hverandre god. Grunnlaget for et godt arbeidsmiljø skapes  
ute på stasjonen i samspillet mellom dere.
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Ambulansetjenesten 
i Helse Nord-Trøndelag

Samarbeid mellom ambulanseavdelingen og AMK Nord-Trøndelag
Avdelingene AMK Nord-Trøndelag og ambulansetjenesten har siden 2017 utviklet et konstruktivt og 
godt samarbeid, særlig gjennom et nedsatt arbeidsutvalg som de to avdelingene har i felleskap. Et av 
arbeidsutvalgets viktigste oppgaver er gjennomgang og revidering av retningslinjer for flåtestyring av 
ambulanseressurser i helseforetakets nedslagsfelt. Føringene fra disse gjennomgangene fremgår av 
Flåtestyringsveilederen, som ble etablert i juli 2017, og fortløpende revidert og oppdatert. I løpet av 2021 
har fag- og ledermiljøet innenfor ambulanse og AMK-området i Helse Midt-Norge sett til dette arbeidet. 
Det er vedtatt at det skal etableres en regional overordnet flåteveileder for ambulansetjenesten i Helse 
Midt-Norge, ledet av Christoffer Strøm, AMK Sør-Trøndelag. Helse Nord-Trøndelag HF sitt arbeid  
med eksisterende Flåteveileder er i den sammenheng lagt til grunn i det regionale arbeidet, hvor  
Ambulanseavdelingen og AMK Nord-Trøndelag har vært viktige bidragsytere.

ISO sertifisering av ambulanseavdelingen
Ambulanseavdelingen i Helse Nord-Trøndelag HF har hatt en egen arbeids-
gruppe gjennom 2021 som har arbeidet med å gjøre ambulanseavdelingen  
klar til sertifiseringsrevisjon etter ISO 9001:2015 standarden. Arbeidsgruppen  
la grunnlaget for sertifiseringsrevisjon i 2021, og ambulanseavdelingen ble  
sertifisert 24. januar 2022. ISO 9001-standarden har fokus på god  
kvalitetsledelse, samt koblinger mellom system, menneske og kontinuerlig 
forbedring i virksomheten. Ved å etterkomme de ulike kravene øker  
virksomhetens muligheter for utvikling, verdiskapning og forbedring betraktelig.

Prosjekter i klinikk og ambulanseavdelingen
Utprøving av akuttbil i Steinkjer og Inderøy kommune
Klinikk for prehospitale tjenester (KPT) har lagt ned et omfattende og grundig arbeid for at  
prosjektet med utprøving av akuttbil i samarbeid med Inderøy kommune og Steinkjer legevakt  
ble vedtatt og omsatt til drift 1. november 2021.

Aktivitetstall og beredskap
Ambulanseavdelingen i Helse Nord-Trøndelag HF utførte i 2021 19.071 
ambulanseoppdrag og kjørte 1.504.213 km. Ambulanseressurser på 
beredskap i Helse Nord-Trøndelag HF er 18 døgnambulanser,  
2 dagbiler, 1 akuttbil, 1 intensivbil og 7 reservebiler. Ledelsen av  
avdelingen har bestått av 6 seksjonsledere og en fagleder. Hvert  
seksjonsområde har en fagutvikler i ca. 50 % stilling som er underlagt 
sin seksjonsleder. Ambulanseavdelingen har 157 årsverk, 231 ansatte 
inkludert vikarer, fordelt på 13 ambulansestasjoner.

Smittesituasjon har gjennom store deler av 2021 vært svært krevende. 
Stor takk for innsatsen til ambulansepersonellet som har stått i den 
spisseste enden, og den første helseressursen som har møtt pasienter 
i mange forskjellige situasjoner med uavklart smitte. Avdelingen har 
gjennom 2021 ikke registrert personell som har blitt smittet på jobb. 
Dette er en bekreftelse på at ambulansepersonellet har blitt meget 
gode på å håndtere smitte.

Ved avdelingssjef Sturla Hammer.

Avdelingssjef Sturla Hammer.
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«Prøveordningen er et kompenserende tiltak etter at Leksvik- 
ambulansen ble virksomhetsoverført til St. Olavs hospital,  
og gjennomføres innenfor de foreslåtte organisatoriske, faglige  
og økonomiske rammer.» Styresak 38/2021.

Klinikkoverlege Odd Eirik Elden har påstartet et PhD-løp, hvor det  
gjennomføres forskning på flere effekter av akuttbilen. Elden sin  
følgeforskning legger vekt på følgende hovedområder:
   
 1.  Sikkerhetsvurdering for pasienter som legges inn på sykehus. 
  Er det tidstap med akuttbil? Non-inferiority trial.
  2.  Pasientperspektiv gjennom HEMS Benefit Score, NACA 
  klassifisering og EQ-5D.
 3. Kost-nytte vurdering av akuttbil.

Innovasjoner som er gjennomført i 2021
«Ambulanseenhet» ved sykehuset Levanger
I forbindelse med ombyggingen av akuttmottaket ved Sykehuset  
Levanger, ble det etablert en egen «ambulanseenhet» ved akutt- 
mottaket i 2021. Etter avlevert pasient triller en båra inn på den urene 
sonen, her gjennomføres smittevask at båremateriell, hvorpå man  
beveger seg over i en ren sone for sengetøy, supplering av forbrukt 
materiell og etterfylling av legemidler fra legemiddelkabinettet. Ny dør 
fører direkte ut til oppstillingsplassene til ambulansene. Alle dører til 
enheten er tilgangsstyrt mot alle ansatte i ambulansetjenesten.

Arbeidet og utviklingen av en ny «ambulanseenhet» ble påbegynt  
etter Arbeidstilsynets nasjonale tilsyn ved ambulansetjenesten  
i 2018 og 2019, og er gjennomført i tråd med Arbeidstilsynets  
‘Krav til arbeidslokaler og arbeidstøy i ambulansetjenesten’.

«Ambulanseenheten» har bidratt til å forbedre rutinene og logistikken 
for rengjøring av båremateriell, utstyr og ambulanser etter gjennom-
førte ambulanseoppdrag. Da det ikke eksisterte gode nok fasiliteter 
som ivaretok hensynet til smittevernet fra tidligere, er dette en betydelig 
forbedring som har bidratt til økt kvalitet, pasientsikkerhet og HMS.
  
Legemiddelkabinett
Som et ledd i etableringen av en egen «ambulanseenhet» ved  
mottakelsen ved Sykehuset Levanger, gikk ambulansetjenesten til  
anskaffelse av et legemiddelkabinett. Med et legemiddelkabinett får 
man hjelpemidler for oppbevaring og klargjøring av legemidler som 
minimerer risikoen for feil, og gir en totaloversikt over legemidlene  
i sanntid. I tillegg motvirker man misbruk av legemidler, reduserer 
svinn, valid elektronisk narkotikaregnskap, sporbart med  
tilgangssyring og optimaliserer innkjøp av legemidler. I et prehospitalt 
perspektiv er legemiddelkabinettet en nasjonal innovasjon som bidrar 
til økt kvalitet og en bedre pasientsikkerhet.
   
I forbindelse med anskaffelsen av legemiddelkabinettet ble det  
også tatt opsjon på et tilsvarende legemiddelkabinett for  
ambulansetjenesten ved Sykehuset Namsos. Hensikten er å pilotere 

Akuttbilen med utstyr.

Akuttbil på Steinkjer og Inderøy.

Ambulanseenheten.

Legemiddelkabinett.
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innføringen av prehospitalt legemiddelkabinett ved Sykehuset Levanger, før man anskaffer 
legemiddelkabinettet ved Sykehuset Namsos.

Andre aktiviteter i 2021
Klinikken og ambulanseavdelingen har i 2021, på tross av Covid-19 pandemien, lyktes med flere  
prosjekter, prosesser, målsettinger mv. Eksempelvis:
 • Revidert Strategisk utviklingsplan for KPT
 • Utarbeidet seniorpolitisk plan for KPT
 • Klinikken har god økonomistyring og er ajour med omstillingen for 2020/2021
 • Gjennomført leder- og utviklingsprogrammet DRIV 2021, med supplerende møtearenaer hvor fag
  og ledelse i KPT har hatt en gjennomgående og rød tråd. Klinikkens sentrale fagressurser har også
  deltatt på et utvidet klinikkråd.
 • Gjennomført to Innsatsleder Helse-kurs i ambulanseavdelingen høsten 2021
 • Gjennomført fagsamlinger på Heia Gjestegård med 40 ansatte pr. samling
 • Resertifisering av 1/3 av arbeidstokken ble gjennomført på Bergsmo skole i Grong i desember

Ambulansetjenesten 
ved St. Olavs hospital

Personlig tok jeg et vanskelig valg ved årsskifte 2020-2021. Jeg hadde 
gått til det skritt å søke stillingen som avdelingssjef for ambulanse- 
avdelingen ved St. Olavs hospital uten høye forventninger om å få 
tilbud om stillingen. Som mange kjenner til så hadde jeg stillingen som 
avdelingssjef i Fellesfunksjonen og hadde knyttet sterke kollegiale bånd 
der. Jeg kunne ikke finne noen gode grunner for å forlate den stillingen, 
men jeg hadde et savn om å få være tettere på ambulansetjenesten 
og hverdagen i den tjenesten jeg hadde vært en del av siden 1995. 
Tiden i Ambulanse Midt-Norge og Fellesfunksjonen la nok grunnlaget 
for at jeg i det hele tatt kunne kvalifisere for stillingen som avdelingssjef 
i ambulanseavdelingen, og jeg er svært takknemlig for den tiden med 
fantastiske kollegaer som jeg fikk lære mye av.
 
Så kom hverdagen i ambulanseavdelingen med nye utfordringer. Forvalte en mye større del av de økon-
omiske ressursene, utfordringer med informasjon i en desentralisert tjeneste, stor avdeling med mange 
ansatte, stor organisasjon som krever tid for å ta gode beslutninger, stor samhandlingsflate og balansere 
daglig drift mot faglig fokus og videreutvikling. 

Nå etter 1 år hvor jeg har fått orientert meg om drift og innsikt i avdelingen er det spesielt et par 
områder jeg ønsker å prioritere i tiden som kommer. Det har i flere år vært en intensjon om å legge til 
rette for en åpenhetskultur i avdelingen. Dette må vi sammen videreutvikle. Det vil legge til rette for at vi 
i enda større grad snakker med og ikke om hverandre på alle nivå. Vi blir mer robuste i klagesaker 
og avdelingen videreutvikles av ansatte. Informasjon skal deles, og ansatte skal føle seg trygge på jobb. 
Skal vi føle oss trygge og videreutvikle avdelingen sammen, trenger vi å vite at vi har støtte fra egen 
ledelse på alle nivå. Det er vondt å høre utsagn som «vi tør ikke å si fra for vi redde for represalier».  

Ved avdelingssjef Morten Dragsnes.

 

Avdelingssjef Morten Dragsnes.
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Jeg, sammen med den enkelte seksjonsleder skal være med å legge til rette for å motvirke  
en slik oppfatning.

Det er en lederoppgave å legge til rette for at ansatte er satt i stand til å løse de oppgaver vi kan 
forvente i arbeidshverdagen. Det er også vi som ledere som er ansvarlig for at tjenesten utføres 
på en forsvarlig måte. For å ivareta dette arbeidsgiveransvaret har vi fagdager, opplæring på nytt 
utstyr, skjema for egentrening, e-læring på medisinteknisk utstyr, retningslinjer og prosedyrer, 
mens den enkelte har et selvstendig ansvar for å utføre oppgaver i tråd med gjeldende retning-
slinjer, prosedyrer og innenfor den kompetanse den enkelte besitter som autorisert helseper-
sonell.

Omorganisering
Det har i lengre tid pågått en omorganisering i ambulanseavdelingen. I løpet av 2021 har ressurs-
er blitt flyttet fra ambulanseavdelingen og inn i klinikkstab, og ambulansestasjonen på Rosten er 
flyttet over til Akuttmedisinsk fagavdeling (AMFA). Noen har fått nye roller mens andre fortset-
ter i samme rolle, men tilknyttet ny avdeling. Vi håper dette vil knytte ressurser i ambulanse- og 
luftambulansetjenesten tettere sammen på sikt. Som et eksempel på en forsiktig start så er Mar-
grete Aaen rekruttert inn  
som studiearbeider i 50 % for REBOA-prosjektet (Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion  
of the Aorta). REBOArrest er en multisenter, internasjonal, randomisert, klinisk studie som  
inkluderer pasienter som rammes av ikke-traumatisk hjertestans utenfor sykehus. Studien  
går ut på at pasienter med ikke-traumatisk hjertestans blir randomisert til å enten havne i en  
kontrollgruppe (som mottar hjerte-lungeredning) eller en intervensjonsgruppe (som mottar 
hjerte-lungeredning + REBOA).

Denne type arbeid gir et kompetanseløft for den enkelte og vil på sikt heve kvaliteten på prosjekt 
innenfor eget fagfelt. Målet i 5 års perspektiv er at ambulansetjenesten i større grad definerer 
sine egne utviklingsbehov.

Noen områder er endret og nye seksjonsledere er kommet til. Vi har nå en kombinasjon av heltids 
og deltids seksjonsledere. Vi har muligheten til å skaffe oss erfaring med denne kombinasjonen 
og vil ta en evaluering etter noen års drift.

Året 2021
Pandemien har «herjet» også i hele 2021. Til tross for mye smitte i samfunnet er det svært få 
ansatte som er blitt smittet på jobb. For meg tyder dette på en profesjonalitet i den jobben  
vi har, med å være nøye med å beskytte oss selv. Effekten blir at vi også beskytter de svake  
og utsatte pasientene vi håndterer i hverdagen. Stadige endringer i anbefalinger, bruk av  
smittevernutstyr, økt tidsbruk og usikkerhet rundt gjeldene karanteneregler har vært hverdagen. 
Det er imponerende hvordan dette er taklet av hver og en. I tillegg til utfordringer i egen avdeling 
med bemanning, har også noen av dere tatt på dere vakter både i mottak og ved andre avdelinger 
på St. Olavs hospital for å få hjulene til å gå rundt. Dette er lagt merke til langt ut over  
ambulanseavdelingen. Vi ser alle frem til en mer normalisert hverdag.

Samtidig med en pågående pandemi har aktiviteten økt i 2021. Dette er ikke noen overraskelse  
i forhold til framskrivinger som blant annet ble foretatt under arbeidet med beredskapsanalysen 
i 2018. Vi ser at kapasiteten blir utfordret i enkelte områder prehospitalt og også for akuttmottak, 
AMK og legevakter. Vi ser at biler fra distriktet blir i økende grad brukt på oppdrag i Trondheim.  
I 2021 fikk vi aksept for å etablere en syketransport fast på kveld og helg. Denne økningen  
hadde en kostnadsramme på 3 millioner. Syketransporten sammen med Røde Kors har bidratt  
til at vanlige oppdrag har blitt utført innen rimelig tid. Det skal arbeides med en analyse for  
beredskap i vårt område i 2022.
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Avdelingen tok inn 12 nye lærlinger høsten 2021. Tradisjonen tro så hadde vi over 120 søkere  
på disse 12 plassene. En av disse valgte å avslutte sin lærekontrakt til jul, mens de andre er godt  
i rute til sertifisering mot sommeren 2022 og har i løpet av første halvår tatt førerkort for lett  
lastebil (C1).

Tidlig i 2021 ble det rekruttert inn 16 nye vikarer. På grunn av pandemisituasjonen ble disse  
delt i to puljer og vi gjennomførte to ambulanse-operative kurs med 8 deltagere i hvert kurs.  
De ble sertifisert og klare for vakter til sommeren. Avdelingen har gode erfaringer med bruk  
av medisinerstudenter og sykepleiere som vikarer. Andelen sykepleiere har økt betraktelig  
de siste 6 årene.

Som mange er kjent med så startet vi med et kvalitetsarbeid i forhold til journal i 2021.  
Arve Rønning som nå er kvalitetsrådgiver i klinikken har plukket ut 30 tilfeldige journaler/mnd.  
og gitt tilbakemeldinger til de enkelte. Jeg er svært glad for at dette er godt mottatt av ansatte,  
og tilbakemeldingen fra Arve er at det er høy kvalitet på de aller fleste journaler. Samtidig med dette 
ble det startet et småskrittsprosjekt for å få opp andelen Numeric Rating Scale (NRS)  
registrert før og etter smertelindring. Bakgrunnen er at da vi skulle se hvor ofte vi nådde  
behandlingsmålet som er på NRS 3 eller lavere, oppdaget vi at det var få journaler som hadde registret 
NRS før og etter behandling. Dette arbeidet vil fortsette til vi når målsetningen med 95 % korrekt utfylt.

Fagdager i 2021
Innhold i disse har vært arbeidskrav i NAKOS-portalen, ny release PPJ, PLIVO, brannvern, ergonomi,  
re-sertifisering, innføring av fentanyl og erfaringstilbakeføring. Prehospital fødsel gjennomføres  
nå som første fagdag 2022 (planlagt i 2021). Det har vært gode tilbakemeldinger på tema  
og gjennomføring av fagdager, en stor takk til alle som har bidratt.

Mye kan tyde på at vi får en dreining mot færre oppmøtebaserte fagdager i årene som kommer. Noe 
av bakgrunnen er gode tilbakemeldinger på den e-læringen som er laget de siste årene, samtidig som 
at det legges til rette for praktisk øving på den enkelte stasjon. Det krever noe mer investering i utstyr, 
men det balanseres mot mindre utgifter på å forflytte personell over store avstander, samtidig som 
tidsbruken reduseres for den enkelte. Det er også inngått en avtale med MedEasy som gjør at mye av 
den faglig oppdatering og vedlikehold av kunnskap kan gjøres der.

Avslutningsvis vil jeg takke hver og en i ambulansetjenesten for innsatsen som er lagt ned i 2021  
og håper at motivasjonen er til stede for å levere gode tjenester til pasientene også i 2022. Gjennom 
året er det mange gode tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende som videreformidles til den  
enkelte av dere fortløpende, ambulansetjenesten står sterkt og har en høy stjerne i den enkelte  
kommune. Det er viktig å ta seg tid til å reflektere over hverdagen og at den innsatsen som legges  
ned betyr mye for mange.  

 



ÅRSRAPPORT 

14

REGIONALT FORBEDRINGSPROSJEKT

Kvalitet i journal

Regionalt forbedringsprosjekt: Registrering av smertescore (NRS)  
og smertebehandling i journal.
Bakgrunnen for prosjektet var gjennomgang av 800 journaler, hvor en fant at NRS (Numeric Rating 
Scale) sjelden ble registrert eller skrevet i kurve. I noen journaler var NRS skrevet i fritekstfelt og det 
var da ikke mulig å høste disse tallene over i ambulansetjenestens database. NRS skal registreres  
i journalens kurve sammen med de legemidler som gis. Hvis det av en eller annen grunn ikke er 
mulig å få pasienten til å oppgi NRS, skal også dette registreres i journalen, men da i fritekst.

Det vi spesifikt har sett på er NRS før og etter at legemiddel er gitt, ved oppdragets slutt,  
samt at administrerte legemidler blir registrert riktig på tid.

Ved prosjektets start var 13 % av journalene i Helse Midt-Norge riktig utfylt. Formålet var  
å forbedre registreringen av smertescore i pasientjournalen.

Det ble først gjennomført en studie i småskala med én ambulanse involvert, hvor vi fulgte journalene 
til en lærling. Dette ble utvidet til måling av en døgnbil, deretter stasjonen St. Olav. Videre vil dette 
arbeidet nå gjelde alle baser i hele Midt-Norge.

Resultatet etter den første fasen med målinger er en forbedring fra 13 % til nå over 80 % riktig utfylt 
NRS i journal. På enkelte stasjoner er det nå registrert 100 % riktig utfylt journal når det gjelder føring 
av NRS i pasientjournalens kurve.

Helse- og omsorgstjenesten har etter loven plikt til å jobbe  
systematisk med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.  
Kvalitetsmålinger, rapportering av uønskede hendelser  
og pasienterfaringer er viktig i utforming av tjenestetilbud  
og systematisk forbedringsarbeid.

Figur 1. Utvikling av riktig førte journaler

NRS i kurve ved morfinbehandling
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lærling. Dette ble utvidet til måling av en døgnbil, deretter stasjonen St. Olav. Videre vil dette arbeidet nå gjelde 
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REGIONALT FORBEDRINGSPROSJEKT

Kvalitet i journal

 

Figur 2. PDSA-sirkelen. Kilde: Kunnskapssenteret.no

Det har vært stort engasjement og god vilje til å forbedre dette fra ansatte. Det har vært helt  
avgjørende fra starten at lærlingen oppnådde så gode resultater på kort tid. Dette viser at det  
er fullt mulig å få til en forbedring på forholdsvis kort tid.

Metodikken som er benyttet er småskrittsutvikling, og følger Demings sirkel og PDSA-sirkelen: 
Planlegge, utføre, kontrollere og korrigere; små skritt, flere repetisjoner. 

Med denne metodikken er det enkelt og kostnadsfritt å endre på noe som ikke fungerer, alt er 
målbart, og man implementerer ikke noe før man har oppnådd resultater over tid og i en skala 
som tilsier at det er trygt og fornuftig å iverksette. 
 

Månedlig kvalitetskontroll
Ved månedlig journalkontroll velges 30 tilfeldige journaler fra gjeldende måned. Journalene  
kontrolleres for utvalgte målepunkter. I 2021 har fokusområdet vært klassifisering og riktig  
registreringsmetodikk. Vi ønsker f.eks. ikke at NRS og legemidler skal skrives i fritekstfelt,  
da vi ikke får ut måltall på disse oppdragene, og vi kan heller ikke måle effekt av behandling.  
Vi forventer at det skal være en sammenheng mellom «Bedømt tilstand» og valgt «ESS-nummer». 
Målepunktene har vært:
  • Er oppdrag riktig klassifisert i «Bedømt tilstand» og «RETTS ESS»?
  • Samsvarer valgt «ESS-nummer» med «Bedømt tilstand»?
  • Er NRS og legemidler lagt inn i kurve eller bare beskrevet i fritekstfelt?
  • Er triage er utfylt?
  • Er legemidler er gitt på riktig indiksjon i h.h.t. FRAM?

Alle som får sin journal utvalgt i månedlig kvalitetskontroll får personlig tilbakemelding fra  
kvalitetsrådgiver. Det har vært positive tilbakemeldinger på dette fra ansatte, selv når det  



ÅRSRAPPORT 

16

påpekes mangler. Dette skyldes nok at det har vært noe usikkerhet om hvordan man «ligger an»  
i forhold til dokumentasjon i journal og at konstruktiv tilbakemelding er ønskelig. Subjektivt sett  
ser det ut til at det dokumenteres bedre etter oppstart av månedlig journalkontroll.

I noen få tilfeller er det gjort funn i journaler som tyder på at retningslinje og tiltak ikke er i samsvar 
med hverandre. Ved nærmere ettersyn, med bistand av fag og seksjonsledere, finner en oftest at det 
til tross for manglende og dårlig dokumentasjon, er gitt god helsehjelp. Det er viktig at hvis man  
velger å avvike fra en retningslinje må dette dokumenteres i journal slik at det kommer frem  
i journalen at dette er et bevisst valg.

Stort sett føres journaler i tråd med lov og forskrift. Vi ser at fritekstfelt i noen journaler benytter  
allmennspråk og ikke de medisinske ord og uttrykk som gir god presisjon og mening.  
Når Helseplattformen blir innført, blir journaler gjort tilgjengelig for pasient, pårørende  
og annet helsepersonell. Vær bevisst på språk for å unngå uklarheter om pasientens tilstand  
og hvilken helsehjelp som er gitt.

 

Kvalitetsindikatorer
En kvalitetsindikator er et indirekte mål, som sier noe om kvaliteten på det området som måles. 
Fagråd Ambulanse besluttet i 2020 å innføre kvalitetsindikatorer for tjenesten. Disse er:
  • Andelen pasienter som får acetylsalisylsyre ved hjerteinfarkt
  • Tidsfaktoren «Fremme hos pasient» til «Sendt EKG» ved hjerteinfarkt (STEMI)
  • Andelen pasienter som får målt blodtrykk, blodsukker og temperatur ved hjerneslag
  • Tidsfaktoren «Fremme hendelsessted» til «Avreist hendelsessted» 
   under 15 min ved hjerneslag

I tillegg følger vi med på de nasjonale kvalitetsindikatorene for hjertestans; HLR ved tilstedeværende 
og gjenopprettet sirkulasjon (ROSC) mer enn 20 minutter.

Ved tolkning av dataene kan datakvaliteten variere. Vi bruker analyseverktøyet Qlik Sense til  
automatisk å høste data. Analyseprogrammet registrerer bare de data som ligger i kurve,  

Figur 3. Resultater fra månedlig kvalitetskontroll. HMR: Helse Møre og Romsdal, 
HNT: Helse Nord-Trøndelag, STO: St. Olavs hospital
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Figur 3. Resultater fra månedlig kvalitetskontroll. HMR: Helse Møre og Romsdal, HNT: Helse Nord-Trøndelag, STO: St. 
Olavs hospital 
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En kvalitetsindikator er et indirekte mål, som sier noe om kvaliteten på det området som måles 

Fagråd Ambulanse besluttet i 2020 å innføre kvalitetsindikatorer for tjenesten. Disse er: 

 Andelen pasienter som får acetylsalisylsyre ved hjerteinfarkt 
 Tidsfaktoren «Fremme hos pasient» til «Sendt EKG» ved hjerteinfarkt (STEMI) 
 Andelen pasienter som får målt blodtrykk, blodsukker og temperatur ved hjerneslag 
 Tidsfaktoren «Fremme hendelsessted» til «Avreist hendelsessted» under 15 min ved hjerneslag 

 

I tillegg følger vi med på de nasjonale kvalitetsindikatorene for hjertestans; HLR ved tilstedeværende og 
gjenopprettet sirkulasjon (ROSC) mer enn 20 minutter. 

Ved tolkning av dataene kan datakvaliteten variere. Vi bruker analyseverktøyet Qlik Sense til automatisk å høste 
data. Analyseprogrammet registrerer bare de data som ligger i kurve, mens opplysninger som blir skrevet i 
journalens fritekstfelt blir ikke høstet. Ved manuell gjennomgang av journaler får en derfor bedre resultater enn i 
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mens opplysninger som blir skrevet i journalens fritekstfelt blir ikke høstet. Ved manuell  
gjennomgang av journaler får en derfor bedre resultater enn i Qlik Sense.

Acetylsalisylsyre (ASA) ved hjerteinfarkt
For å finne pasienter med hjerteinfarkt har vi valgt å se på andelen pasienter som får klopidogrel, 
som ordineres av lege etter at hjerteinfarkt er påvist ved EKG.

Vårt analysesystem viser at 82 % av alle pasienter i Helse Nord-Trøndelag har fått ASA ved 
hjerteinfarkt, mens det ved manuell journalgjennomgang er 92 % som har fått ASA. Forklaringer 
er at pasienten har tatt ASA før ambulansens ankomst, pasient hentes på sykehus (overføringer) 
eller legekontor/ legevakt hvor lege har ordinert ASA.

Tid til EKG blir tatt ved hjerteinfarkt
I pandemiåret 2021 var der også tekniske utfordringer. Å få sendt inn EKG til tolking har tidvis 
vært utfordrende grunnet omlegging av basestasjoner fra 3G og over til 5G. Det ble utarbeidet 
alternative måter å få overført EKG på, og både AMK, ambulansepersonell og intensivleger bør 
berømmes for evnen til å improvisere.

Hvor mye tid som er tapt er vanskelig å hente ut pga. manglende automatisk høsting av 
EKG-innsendinger gjennom første del av 2021.

Kvalitetsindikatoren «tid til EKG er tatt» for hjerteinfarkt viser at i 35 % av tilfellene er dette gjort 
før det er gått 10 minutter. Mediantid for EKG tatt er 9,3 min og gjennomsnittlig tid er 16,6 min. 
Dette må anses som et godt resultat.

Figur 4. Automatisk kontroll versus manuell kontroll. HMR: Helse Møre og Romsdal, HNT: Helse Nord-Trøndelag.

Figur 5. Tid før EKG er sendt
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Hjerneslag med FAST-symptom 

For hjerneslag har vi valgt å se på utførelse av fire tiltak som er beskrevet i retningslinjen for hjerneslag. 

I 78 % av alle journaler er blodsukker, blodtrykk og temperatur målt. 83 % av pasientene hadde rød eller oransje 
triage ved avlevering.  

 

 

Figur 6. Kvalitetsindikatorer ved hjerneslag. HMR: Helse Møre og Romsdal, HNT: Helse Nord-Trøndelag, STO: St. Olavs 
hospital, HMN: Helse Midt-Norge samlet.  
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Fagledernettverket for slag i Midt-Norge er fornøyd hvis ambulansetjenesten bruker under 25 minutter før 
transport. Dette oppnås i 79 % av tilfellene! 

I ambulansetjenesten tenker vi at dette kan vi klare raskere og har valgt 15 minutter som kvalitetsindikator. I 
HMN er 44 % under 15 minutt på hendelsessted, (inklusive 60 oppdrag som har under 1 minutts tid på 
hendelsesstedet, glemt å trykke fremme). 
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Hjerneslag med FAST-symptom
For hjerneslag har vi valgt å se på utførelse av fire tiltak som er beskrevet i retningslinjen for  
hjerneslag. I 78 % av alle journaler er blodsukker, blodtrykk og temperatur målt. 83 % av  
pasientene hadde rød eller oransje triage ved avlevering.

Fagledernettverket for slag i Midt-Norge er fornøyd hvis ambulansetjenesten bruker under 25 
minutter før transport. Dette oppnås i 79 % av tilfellene! I ambulansetjenesten tenker vi at dette  
kan vi klare raskere og har valgt 15 minutter som kvalitetsindikator. I HMN er 44 % under 15 minutt 
på hendelsessted, (inklusive 60 oppdrag som har under 1 minutts tid på hendelsesstedet, glemt  
å trykke fremme).

Kvalitetssikring av trombolyse i Helse Møre og Romsdal
Helse Møre og Romsdal er det HF som har svakest resultater for STEMI – etter Finnmarkssykehuset 
HF (jfr. Helseatlas.no). Det finnes to reperfusjonsstrategier, primær PCI eller trombolyse. Grunnet 
lang transportvei til nærmeste PCI-senter har Helse Møre og Romsdal det høyeste antall prehospi-
tale trombolyser i Midt-Norge. Det har derfor vært fokus på kvalitetssikring av trombolyse- 
behandlingen. Trombolyseprosedyren er «tung» og omfattende, og det er avdekket at det  
må trenes mer både på selve prosedyren og dokumentasjon av behandlingen.

En annen utfordring er manglende dokumentasjon av vekt på pasienten. Man kan utfra journal bare 
gjette seg til pasientens vekt når man ser på doseringen som er gitt. Dette er en dokumen- 
tasjonspraksis som må endres og som vil bli fokusert på med tanke på kvalitetsarbeid gjennom  
året. Gjennomsnittlig tid fra ambulanse er fremme og til pasient er avlevert ligger på rundt èn time, 
og det vil være fordelaktig å stoppe opp og dokumentere mens man utfører prosedyren.

Vi ser også at tidlig varsling og tidlig  
behandling har en effekt på den  
prehospitale kjeden.  

* BT=blodtrykk, BS=blodsukker, Temp=temperatur

Figur 6. Kvalitetsindikatorer ved hjerneslag. HMR: Helse Møre og Romsdal, 
HNT: Helse Nord-Trøndelag, STO: St. Olavs hospital, HMN: Helse Midt-Norge samlet.
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Figur 8. Utvikling i antall ambulanseoppdrag fordelt på hastegrad 2006-2021 for akuttambulanser
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Fordeling av hastegrader 
Hastegrad er et direkte uttrykk for AMK-sentralenes vurderinger av henvendelser der bruk av ambulanse er 
aktuelt. Hastegradene defineres etter kriterier i støtteverktøyet Norsk Medisinsk Indeks, og justert etter 
operatørens vurderinger. St. Olavs hospital har flere akuttoppdrag og færre vanlige oppdrag sammenlignet med 
Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag.   

Den høye graden av oppdrag i kategorien akutt og haster er jevnt fordelt på alle stasjoner tilhørende St. Olavs 
hospital, og ikke et fenomen knyttet bare til Trondheim. 

   

Figur 9. Fordeling av hastegrader ved akutte oppdrag og oppmøteoppdrag. HMR: Helse Møre og Romsdal, HNT: Helse 
Nord-Trøndelag, STO: St. Olavs hospital 

 

Syketransport  
Syketransport har 12,8 % økning i oppdragsmengde sammenlignet med 2020. Dette bidrar til nedgang i vanlige 
oppdrag for den ordinære ambulansetjenesten, og er en ønsket utvikling. 

Ved St. Olavs hospital, hvor ordningen er best utviklet så langt, utfører syketransporten 9,8 % av den totale 
oppdragsmengden (3740 oppdrag). Syketransporten i Helse Møre og Romsdal har startet opp med en bil i 
Ålesund og en i Kristiansand, og har utført 1104 oppdrag (2,8 % av oppdragsmengden). 
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Ambulansehverdagen – i tall
Antall ambulanseoppdrag i 2021 har økt med 13,8 %. Det er svært små 
endringer i fordeling av hastegrad fra 2020 til 2021 for ordinære ambu-
lanseoppdrag og syketransport tar over flere vanlige oppdrag.

Oppdragsvolum
Det en betydelig økning i antall ambulanseoppdrag i 2021 sammenlignet med året før. Det er svært 
små endringer i fordeling av hastegrad fra 2020 til 2021 for ordinære ambulanseoppdrag og oppdrag 
hvor pasienten er tilsett/behandlet av ambulansepersonell, men ikke transportert til sykehus  
(«Oppmøte»). St. Olavs hospital har lavest andel «vanlige» oppdrag. Dette så vi også i 2020.

Fordeling av hastegrader
Hastegrad er et direkte uttrykk for AMK-sentralenes vurderinger av henvendelser der bruk av  
ambulanse er aktuelt. Hastegradene defineres etter kriterier i støtteverktøyet Norsk Medisinsk indeks, 
og justert etter operatørens vurderinger. St. Olavs hospital har flere akuttoppdrag og færre vanlige 
oppdrag sammenlignet med Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag.

Den høye graden av oppdrag i kategorien akutt og haster er jevnt fordelt på alle stasjoner tilhørende 
St. Olavs hospital, og ikke et fenomen knyttet bare til Trondheim.
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Syketransport
Syketransport har 12,8 % økning i oppdragsmengde sammenlignet med 2020. Dette bidrar til nedgang  
i vanlige oppdrag for den ordinære ambulansetjenesten, og er en ønsket utvikling.

Ved St. Olavs hospital, hvor ordningen er best utviklet så langt, utfører syketransporten 9,8 % av den  
totale oppdragsmengden (3740 oppdrag). Syketransporten i Helse Møre og Romsdal har startet opp 
med en bil i Ålesund og en i Kristiansand, og har utført 1104 oppdrag (2,8 % av oppdragsmengden).

Røde Kors har kjørt 235 oppdrag ved St. Olavs hospital.

Figur 9. Fordeling av hastegrader ved akutte oppdrag og oppmøteoppdrag. HMR: Helse Møre  
og Romsdal, HNT: Helse Nord-Trøndelag, STO: St. Olavs hospital

Figur 10. Oppdrag utført av Syketransport

HMR 2021  HNT 2021 STO 2021
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Røde Kors har kjørt 235 oppdrag i tillegg ved St. Olavs hospital.  

 

 

Figur 10. Oppdrag utført av Syketransport 

 

Spesielle oppdragstyper – Oppdrag med smitte 
12,7 % av alle oppdrag var klassifisert som smitteoppdrag i 2021, sammenlignet med 6,9 % i 2020.  

 

 

Figur 11. Oppdrag med registrert smitte. HMR: Helse Møre og Romsdal, HNT: Helse Nord-Trøndelag, STO: St. Olavs hospital 
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Røde Kors har kjørt 235 oppdrag i tillegg ved St. Olavs hospital.  
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Figur 11. Oppdrag med registrert smitte. HMR: Helse Møre og Romsdal, HNT: Helse Nord-Trøndelag, 
STO: St. Olavs hospital

Tabell 1. Ambulansestasjoner i Helse Møre og Romsdal HF
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Figur 10. Oppdrag utført av Syketransport 
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Finn din stasjon 
I tabellene under er utvalgte data for alle ambulansestasjonene er presentert. Vi har valgt å presentere andel 
akutte oppdrag og hasteoppdrag, andel oppmøteoppdrag, smertelindring med morfin, esketamin og fentanyl, 
bruk av CPAP, tidsbruk på hendelsessted ved slag, hjerteinfarkt og skader med rød og oransje triage, samt 
kvalitetsindikatorene ASA ved hjerteinfarkt og etterlevelse av prosedyre ved hjerneslag 

Tabell 1. Ambulansestasjoner i Helse Møre og Romsdal HF

 

 

Tabell 2. Ambulansestasjoner i Helse Nord-Trøndelag HF

Stasjon Antall 
oppdrag 

totalt 
N

Akutte 
oppdrag       

N (%)

Haste 
oppdrag N 

(%)

Oppmøte 
%

Smerte 
lindring 
Morfin 
N (%)

Fentanyl/ 
instanyl 

N

Esketamin 
N

CPAP 
N

Tidsbruk 
hendelsessted 

Slag (rød 
orange triage)

(min)

Tidsbruk ved 
hjerteinfarkt 

(min) 

Tidsbruk ved 
skader 

(rød/oransje 
triage)
(min)

ASA ved 
hjerteinfarkt  

N (%)

Målt 
blodsukker 

ved 
hjerneslag 

N (%)

Målt BT ved 
hjerneslag 

N (%)

Målt 
temperatur 

ved 
hjerneslag

 N (%) 

Aukra 505 149 (29,5) 244 (48,3) 23,8 46 (9,1) 2 4 1 15:09 32:34 13:40 1 (100) 8 (100) 8 (100) 7 (12,5)
Aure 639 163 (25,5) 273 (42,7) 11,9 81 (12,7) 1 4 2 16:09 44:31 22:06 2 (50) 7 (77,8) 9 (100) 8 (88,9)
Averøy 1025 278 (27,1) 446 (43,5) 14 102 (10) 5 8 4 18:16 19:30 15 (71,4) 20 (95,2) 19 (90,5)
Fræna 1358 458 (33,7) 550 (40,5) 11,5 132 (9,7) 3 13 5 10:57 44:28 15:13 4 (100) 19 (57,6) 28 (84,8) 24 (72,7)
Geiranger 184 43 (23,4) 93 (50,5) 10,9 23 (12,5) 3 0 0 22:12 42:38 29:07 1 (100) 3 (75,0) 4 (100) 3 (75,0)
Giske 1816 392 (21,6) 626 (34,5) 7,7 135 (7,4) 14 3 2 16:10 38:13 17:15 2 (100) 27 (77,1) 34 (97,1) 29 (82,9)
Gjemnes 1780 268 (15,1) 454 (25,5) 4,3 92 (5,1) 4 0 2 17:29 64:25 15:29 2 (100) 10 (76,9) 11 (84,6) 10 (76,9)
Haram 1232 301 (24,4) 467 (37,9) 7,6 101 (8,2) 6 3 3 15:08 43:37 21:49 4 (80) 17 (94,4) 18 (100) 17 (94,4)
Harramsøy 241 62 (25,7) 103 (42,7) 10,4 20 (8,3) 5 0 0 06:16 55:00 15:38 1 (100) 0 (0,0) 2 (100) 2 (100)
Herøy 942 268 (28,5) 403 (42,8) 12,6 83 (8,8) 11 5 1 16:56 31:28 17:48 2 (100) 11 (78,6) 14 (100) 11 (78,6)
Kristiansund 3712 1087 (29,3) 1695 (45,7) 7,1 219 (5,9) 9 12 4 18:40 39:07 15:52 3 (100) 54 (90,0) 56 (93,3) 55 (91,7)
Midsund 375 107 (28,5) 147 (39,2) 12,8 18 (4,8) 2 2 0 31:49 18:31 2 (66,7) 3 (100) 2 (66,7)
Molde 3259 1060 (32,5) 1362 (41,8) 7,5 219 (6,7) 40 35 8 17:34 51:08 19:41 2 (100) 54 (78,3) 65 (94,2) 62 (89,9)
Nesset 645 165 (25,6) 272 (42,2) 11,3 53 (8,2) 3 0 1 09:54 35:21 20:10 1 (100) 5 (71,4) 7 (100) 6 (85,7)
Norddal 472 124 (26,3) 214 (45,3) 10,8 50 (10,6) 2 3 0 23:47 7:46 19:11 1 (100) 2 (50,0) 3 (75,0) 3 (75,0)
Rauma 1204 347 (28,8) 484 (40,2) 8,9 147 (12,2) 20 1 1 16:13 33:56 18:53 4 (80) 18 (90,0) 19 (95,0) 19 (95,0)
Sande 771 162 (21,0) 280 (36,3) 7,4 33 (4,3) 2 4 1 14:14 20:38 8 (66,7) 12 (100) 8 (66,7)
Sandøy 306 74 (24,2) 121 (39,5) 7,8 25 (8,2) 1 2 0 05:43 43:26 23:35 1 (100) 4 (66,7) 5 (83,3) 3 (50,0)
Smøla 952 258 (27,1) 448 (47,1) 6 105 (11) 4 2 1 17:16 24:26 17:15 4 (100) 16 (72,7) 22 (100) 18 (81,8)
Stranda 520 156 (30) 222 (42,7) 9,6 61 (11,7) 1 3 2 16:41 50:14 19:14 2 (100) 15 (88,2) 17 (100) 14 (82,4)
Sula 1641 341 (20,8) 638 (38,9) 6,3 107 (6,5) 5 8 1 13:43 42:39 15:00 3 (100) 20 (71,4) 28 (100) 19 (67,9)
Sunndal 1273 406 (31,9) 546 (42,9) 13,6 131 (10,3) 15 5 1 14:53 45:52 22:37 2 (100) 30 (93,8) 31 (96,9) 31 (96,6)
Surnadal 1087 315 (29) 533 (49,0) 14,7 152 (14) 5 10 2 19:02 32:17 24:20 2 (100) 23 (92,0) 25 (100) 23 (92,0)
Sykkylven 782 240 (30,7) 330 (42,2) 8,2 89 (11,4) 6 3 1 09:50 36:18 17:43 4 (100) 9 (69,2) 12 (92,3) 8 (61,5)
Tingvoll 655 182 (27,8) 267 (40,8) 9,2 57 (8,7) 1 2 0 16:47 27:24 22:33 2 (66,7) 12 (75,0) 16 (100) 11 (68,8)
Ulstein 2228 714 (32,1) 849 (38,1) 14,8 183 (8,2) 21 14 7 18:11 35:49 21:58 5 (71,4) 18 (75,0) 23 (95,8) 22 (91,7)
Vanylven 528 161 (30,5) 236 (44,7) 9,3 44 (8,3) 7 4 0 17:55 63:23 13:36 1 (100) 9 (81,8) 9 (81,8) 10 (90,9)
Vestnes 926 271 (29,3) 371 (40,1) 9,1 112 (12,1) 13 9 0 16:55 51:14 15:51 2 (100) 24 (96,0) 24 (96,0) 23 (92,0)
Volda 2918 774 (26,5) 1053 (36,1) 5,4 252 (8,6) 32 15 7 16:01 35:27 16:06 5 (83,3) 43 (74,1) 52 (89,7) 40 ( 69,0)
Ørskog 1040 286 (27,5) 414 (39,8) 5,3 115 (11,1) 20 8 1 20:20 40:33 19:55 2 (50) 20 (87,0) 22 (95,7) 18 (78,3)
Ålesund 4349 1424 (32,7) 1729 (39,8) 8,9 275 (6,3) 28 17 5 16:00 38:52 16:27 8 (80) 79 (73,8) 90 (84,1) 73 (68.2)

HMR totalt 39365 11036 (28,0) 15870 (40,3) 3568 (9,1) 3263 (8,3) 291 199 63 16:22 39:07 17:50 71 (87,7) 582 (78,8) 689 (93,2) 598 (80,9)
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Figur 10. Oppdrag utført av Syketransport 

 

Spesielle oppdragstyper !  Oppdrag med smitte 
12,7 % av alle oppdrag var klassifisert som smitteoppdrag i 2021, sammenlignet med 6,9 % i 2020.  

 

 

Figur 11. Oppdrag med registrert smitte. HMR: Helse Møre og Romsdal, HNT: Helse Nord-Trøndelag, STO: St. Olavs hospital 
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HMR 335 421 422 409 2188 3974
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Finn din stasjon 
I tabellene under er utvalgte data for alle ambulansestasjonene er presentert. Vi har valgt å presentere andel 
akutte oppdrag og hasteoppdrag, andel oppmøteoppdrag, smertelindring med morfin, esketamin og fentanyl, 
bruk av CPAP, tidsbruk på hendelsessted ved slag, hjerteinfarkt og skader med rød og oransje triage, samt 
kvalitetsindikatorene ASA ved hjerteinfarkt og etterlevelse av prosedyre ved hjerneslag 

Tabell 1. Ambulansestasjoner i Helse Møre og Romsdal HF

 

 

Tabell 2. Ambulansestasjoner i Helse Nord-Trøndelag HF

Stasjon Antall 
oppdrag 

totalt 
N

Akutte 
oppdrag       

N (%)

Haste 
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(%)

Oppmøte 
%

Smerte 
lindring 
Morfin 
N (%)

Fentanyl/ 
instanyl 

N

Esketamin 
N

CPAP 
N

Tidsbruk 
hendelsessted 

Slag (rød 
orange triage)

(min)

Tidsbruk ved 
hjerteinfarkt 

(min) 

Tidsbruk ved 
skader 

(rød/oransje 
triage)
(min)

ASA ved 
hjerteinfarkt  

N (%)

Målt 
blodsukker 

ved 
hjerneslag 

N (%)

Målt BT ved 
hjerneslag 

N (%)

Målt 
temperatur 

ved 
hjerneslag

 N (%) 

Aukra 505 149 (29,5) 244 (48,3) 23,8 46 (9,1) 2 4 1 15:09 32:34 13:40 1 (100) 8 (100) 8 (100) 7 (12,5)
Aure 639 163 (25,5) 273 (42,7) 11,9 81 (12,7) 1 4 2 16:09 44:31 22:06 2 (50) 7 (77,8) 9 (100) 8 (88,9)
Averøy 1025 278 (27,1) 446 (43,5) 14 102 (10) 5 8 4 18:16 19:30 15 (71,4) 20 (95,2) 19 (90,5)
Fræna 1358 458 (33,7) 550 (40,5) 11,5 132 (9,7) 3 13 5 10:57 44:28 15:13 4 (100) 19 (57,6) 28 (84,8) 24 (72,7)
Geiranger 184 43 (23,4) 93 (50,5) 10,9 23 (12,5) 3 0 0 22:12 42:38 29:07 1 (100) 3 (75,0) 4 (100) 3 (75,0)
Giske 1816 392 (21,6) 626 (34,5) 7,7 135 (7,4) 14 3 2 16:10 38:13 17:15 2 (100) 27 (77,1) 34 (97,1) 29 (82,9)
Gjemnes 1780 268 (15,1) 454 (25,5) 4,3 92 (5,1) 4 0 2 17:29 64:25 15:29 2 (100) 10 (76,9) 11 (84,6) 10 (76,9)
Haram 1232 301 (24,4) 467 (37,9) 7,6 101 (8,2) 6 3 3 15:08 43:37 21:49 4 (80) 17 (94,4) 18 (100) 17 (94,4)
Harramsøy 241 62 (25,7) 103 (42,7) 10,4 20 (8,3) 5 0 0 06:16 55:00 15:38 1 (100) 0 (0,0) 2 (100) 2 (100)
Herøy 942 268 (28,5) 403 (42,8) 12,6 83 (8,8) 11 5 1 16:56 31:28 17:48 2 (100) 11 (78,6) 14 (100) 11 (78,6)
Kristiansund 3712 1087 (29,3) 1695 (45,7) 7,1 219 (5,9) 9 12 4 18:40 39:07 15:52 3 (100) 54 (90,0) 56 (93,3) 55 (91,7)
Midsund 375 107 (28,5) 147 (39,2) 12,8 18 (4,8) 2 2 0 31:49 18:31 2 (66,7) 3 (100) 2 (66,7)
Molde 3259 1060 (32,5) 1362 (41,8) 7,5 219 (6,7) 40 35 8 17:34 51:08 19:41 2 (100) 54 (78,3) 65 (94,2) 62 (89,9)
Nesset 645 165 (25,6) 272 (42,2) 11,3 53 (8,2) 3 0 1 09:54 35:21 20:10 1 (100) 5 (71,4) 7 (100) 6 (85,7)
Norddal 472 124 (26,3) 214 (45,3) 10,8 50 (10,6) 2 3 0 23:47 7:46 19:11 1 (100) 2 (50,0) 3 (75,0) 3 (75,0)
Rauma 1204 347 (28,8) 484 (40,2) 8,9 147 (12,2) 20 1 1 16:13 33:56 18:53 4 (80) 18 (90,0) 19 (95,0) 19 (95,0)
Sande 771 162 (21,0) 280 (36,3) 7,4 33 (4,3) 2 4 1 14:14 20:38 8 (66,7) 12 (100) 8 (66,7)
Sandøy 306 74 (24,2) 121 (39,5) 7,8 25 (8,2) 1 2 0 05:43 43:26 23:35 1 (100) 4 (66,7) 5 (83,3) 3 (50,0)
Smøla 952 258 (27,1) 448 (47,1) 6 105 (11) 4 2 1 17:16 24:26 17:15 4 (100) 16 (72,7) 22 (100) 18 (81,8)
Stranda 520 156 (30) 222 (42,7) 9,6 61 (11,7) 1 3 2 16:41 50:14 19:14 2 (100) 15 (88,2) 17 (100) 14 (82,4)
Sula 1641 341 (20,8) 638 (38,9) 6,3 107 (6,5) 5 8 1 13:43 42:39 15:00 3 (100) 20 (71,4) 28 (100) 19 (67,9)
Sunndal 1273 406 (31,9) 546 (42,9) 13,6 131 (10,3) 15 5 1 14:53 45:52 22:37 2 (100) 30 (93,8) 31 (96,9) 31 (96,6)
Surnadal 1087 315 (29) 533 (49,0) 14,7 152 (14) 5 10 2 19:02 32:17 24:20 2 (100) 23 (92,0) 25 (100) 23 (92,0)
Sykkylven 782 240 (30,7) 330 (42,2) 8,2 89 (11,4) 6 3 1 09:50 36:18 17:43 4 (100) 9 (69,2) 12 (92,3) 8 (61,5)
Tingvoll 655 182 (27,8) 267 (40,8) 9,2 57 (8,7) 1 2 0 16:47 27:24 22:33 2 (66,7) 12 (75,0) 16 (100) 11 (68,8)
Ulstein 2228 714 (32,1) 849 (38,1) 14,8 183 (8,2) 21 14 7 18:11 35:49 21:58 5 (71,4) 18 (75,0) 23 (95,8) 22 (91,7)
Vanylven 528 161 (30,5) 236 (44,7) 9,3 44 (8,3) 7 4 0 17:55 63:23 13:36 1 (100) 9 (81,8) 9 (81,8) 10 (90,9)
Vestnes 926 271 (29,3) 371 (40,1) 9,1 112 (12,1) 13 9 0 16:55 51:14 15:51 2 (100) 24 (96,0) 24 (96,0) 23 (92,0)
Volda 2918 774 (26,5) 1053 (36,1) 5,4 252 (8,6) 32 15 7 16:01 35:27 16:06 5 (83,3) 43 (74,1) 52 (89,7) 40 ( 69,0)
Ørskog 1040 286 (27,5) 414 (39,8) 5,3 115 (11,1) 20 8 1 20:20 40:33 19:55 2 (50) 20 (87,0) 22 (95,7) 18 (78,3)
Ålesund 4349 1424 (32,7) 1729 (39,8) 8,9 275 (6,3) 28 17 5 16:00 38:52 16:27 8 (80) 79 (73,8) 90 (84,1) 73 (68.2)

HMR totalt 39365 11036 (28,0) 15870 (40,3) 3568 (9,1) 3263 (8,3) 291 199 63 16:22 39:07 17:50 71 (87,7) 582 (78,8) 689 (93,2) 598 (80,9)
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Oppdrag med smitte

Spesielle oppdragstyper – Oppdrag med smitte
12,7 % av alle oppdrag var klassifisert som smitteoppdrag i 2021, sammenlignet med 6,9 % i 2020.

Finn din stasjon
I tabellene under er utvalgte data for alle ambulansestasjonene er presentert. Vi har valgt  
å presentere andel akutte oppdrag og hasteoppdrag, andel oppmøteoppdrag, smertelindring med 
morfin, esketamin og fentanyl, bruk av CPAP, tidsbruk på hendelsessted ved slag, hjerteinfarkt og 
skader med rød og oransje triage, samt kvalitetsindikatorene ASA ved hjerteinfarkt og etterlevelse av 
prosedyre ved hjerneslag.
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Pasient tilsett uten transport («Oppmøte»)
Det var 10.304 pasienter som ble tilsett uten behov for transport i Midt-Norge i 2021. Ved lang  
reiseavstand til interkommunal legevakt, er det en tendens til at antall oppdrag uten pasienttransport 
øker. I Helse Møre og Romsdal er det Aukra som har høyest antall. Av 505 oppdrag var det 23,8 % 
oppmøter. Av 242 oppdrag i Lierne i Helse Nord-Trøndelag var 15,7 % oppmøter og i St. Olavs hospital 
hadde Hitra 24,5 % oppmøter. Vi tror at ambulansetjenesten i enkelte tilfeller utfører legevaktsarbeid 
eller vurderinger på vegne av vakthavende lege.

Oppdragene kan potensielt gi ambulansepersonellet utfordringer, både av faglig og juridisk art.  
Over flere år er det kommet et lite antall avvik av til dels alvorlig karakter med bakgrunn i oppmøter. 
Det er derfor viktig å følge retningslinjen når pasienter ikke fraktes til lege, både for å ivareta  
pasientsikkerhet og for å kunne stå tryggere med tanke på klager og avviksmeldinger.
 
 
 

Tabell 2. Ambulansestasjoner i Helse Nord-Trøndelag HF 

Tabell 3. Ambulansestasjoner i St. Olavs hospital HF
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Tabell 2. Ambulansestasjoner i Helse Nord-Trøndelag HF

 

 

Vanylven 528 161 (30,5) 236 (44,7) 9,3 44 (8,3) 7 4 0 17:55 63:23 13:36 1 (100) 9 (81,8) 9 (81,8) 10 (90,9)
Vestnes 926 271 (29,3) 371 (40,1) 9,1 112 (12,1) 13 9 0 16:55 51:14 15:51 2 (100) 24 (96,0) 24 (96,0) 23 (92,0)
Volda 2918 774 (26,5) 1053 (36,1) 5,4 252 (8,6) 32 15 7 16:01 35:27 16:06 5 (83,3) 43 (74,1) 52 (89,7) 40 ( 69,0)
Ørskog 1040 286 (27,5) 414 (39,8) 5,3 115 (11,1) 20 8 1 20:20 40:33 19:55 2 (50) 20 (87,0) 22 (95,7) 18 (78,3)
Ålesund 4349 1424 (32,7) 1729 (39,8) 8,9 275 (6,3) 28 17 5 16:00 38:52 16:27 8 (80) 79 (73,8) 90 (84,1) 73 (68.2)

HMR totalt 39365 11036 (28,0) 15870 (40,3) 3568 (9,1) 3263 (8,3) 291 199 63 16:22 39:07 17:50 71 (87,7) 582 (78,8) 689 (93,2) 598 (80,9)
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N (%)
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N
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N
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blodsukker 

ved 
hjerneslag 

N (%)

Målt BT ved 
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N (%)

Målt 
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ved 
hjerneslag

 N (%) 

Flatanger 267 69 (25,8) 130 (48,7) 15,4 40 (15,0) 6 5 0 11:23 43:04 31:05 3 (100) 5 (100) 4 (80,0) 5 (100)
Grong 1549 372 (24,0) 706 (45,6) 5,1 140 (9,0) 13 17 3 18:04 35:36 23:04 2 (66,7) 21 (84,0) 24 (96,0) 23 (92,0)
Leka 306 48 (15,7) 198 (64,7) 4,9 19 (6,2) 3 1 1 21:15 92:25 23:29 1 (100) 1 (50) 2 (100) 1 (50 )
Levanger 4448 1367 (30,7) 1503 (33,8) 6,5 238 (5,4) 18 19 6 13:41 35:25 18:02 8 (88,9) 81 (80,2) 92 (91,1) 78 (91,1)
Lierne 242 57 (23,6) 120 (49,6) 15,7 21 (8,7) 0 1 0 27:41 43:13 2 (66,7) 3 (100) 1 (33,3)
Malm 768 204 (26,6) 342 (44,5) 9,1 72 (9,4) 14 4 1 12:59 17:50 19:26 17 (81,0) 20 (95,2) 18 (85,7)
Meråker 782 169 (21,6) 444 (56,8) 8,4 74 (9,5) 7 7 0 09:50 18:01 14:59 2 (66,7) 4 (66,7) 6 (100) 6 (100)
Namskogan 297 80 (26,9) 122 (41,1) 14,5 27 (9,1) 3 3 1 23:05 22:13 1 (100) 1 (100) 1 (100)
Namsos 2754 632 (23,0) 905 (32,9) 6,3 214 (7,8) 34 27 5 15:45 33:36 16:56 2 (100) 35 (85,4) 36 (87,8) 33 (80,5)
Rørvik 1321 403 (30,5) 594 (45,0) 8,4 157 (11,9) 16 8 5 14:33 20:42 22:00 24 (92,3) 25 (96,2) 25 (96,2)
Snåsa 370 65 (17,6) 158 (42,7) 5,1 27 (7,3) 1 1 0 13:44 12:57 6 (85,7) 7 (100) 6 (85,7)
Steinkjer 2927 851 (29,1) 1397 (47,7) 12 252 (8,6) 25 30 1 10:17 11:30 15:18 2 (100) 67 (79,8) 81 (96,4) 75 (89,3)
Stjørdal 2955 1160 (39,3) 1147 (38,8) 8,3 254 (8,6) 7 11 7 12:43 20:00 15:20 9 (100) 51 (81,0) 59 (93,7) 56 (88,9)
Verran 37 10 (27,0) 20 (54,1) 8,1 5 (13,5) 3 0 0 25:38 40:15 1 (100) 1 (100) 1 (100)
Vikna 48 20 (41,7) 18 (37,5) 8,3 6 (12,5) 1 0 0 18:59 10:27 1 (100) 1 (100) 1 (100)

HNT totalt 19071 5507 (28,9) 7804 (40,9) 1548 (8,1) 1546 (9,5) 151 134 30 17:42 22:59 17:43 311 (82,3) 353 (93,4) 322 (85,2)

Tabell 3. Ambulansestasjoner i St. Olavs hospital HF

 

Pasient tilsett uten transport («Oppmøte») 

Det var 10.304 pasienter som ble tilsett uten behov for transport i Midt-Norge i 2021. Ved lang reiseavstand til 
interkommunal legevakt, er det en tendens til at antall oppdrag uten pasienttransport øker. I Helse Møre og 
Romsdal er det Aukra som har høyest antall. Av 505 oppdrag var det 23,8 % oppmøter. Av 242 oppdrag i Lierne 
i Helse Nord-Trøndelag var 15,7 % oppmøter og i St. Olavs hospital hadde Hitra 24,5 % oppmøter. Vi tror at 
ambulansetjenesten i enkelte tilfeller utfører legevaktsarbeid eller vurderinger på vegne av vakthavende lege. 

Oppdragene kan potensielt gi ambulansepersonellet utfordringer, både av faglig og juridisk art. Over flere år er 
det kommet et lite antall avvik av til dels alvorlig karakter med bakgrunn i oppmøter. Det er derfor viktig å følge 
retningslinjen når pasienter ikke fraktes til lege, både for å ivareta pasientsikkerhet og for å kunne stå tryggere 
med tanke på klager og avviksmeldinger. 

Smertelindring 

Smerte er ofte en viktig faktor når pasienter tar kontakt med helsevesenet. Det er derfor viktig at 
ambulansetjenesten har en høy kompetanse på smertelindring. Morfin har vært brukt i ambulansetjenesten i 
Midt-Norge i nærmere tretti år og er det mest brukte smertestillende legemidlet i ambulansetjenesten. 

Morfin ble gitt til 24 % flere pasienter ved St. Olavs hospital enn til pasienter i Helse Møre og Romsdal. Det er 
store forskjeller mellom stasjoner, byer og regioner. Forskjellene kan tyde på en ulik kultur med tanke på 
smertelindring.  

Fentanyl intranasalt 

Fentanyl til intranasal administrering ble innført i 2020. I Helse Møre og Romsdal var det 291 (8,9 %) pasienter 

Stasjon Antall 
oppdrag 

totalt

Akutte 
oppdrag       

N (%)

Haste 
oppdrag 

N (%)

Oppmøte
%

Smerte 
lindring 
Morfin 
N (%)

Fentanyl/ 
instanyl 

N

Esketamin 
N

CPAP 
N

Tidsbruk 
hendelsessted 

Slag
 (min)

Tidsbruk ved 
hjerteinfarkt 

(min) 

Tidsbruk ved 
skader 
(min)

ASA ved 
hjerteinfarkt 

N (%)

Målt 
blodsukker 

ved 
hjerneslag 

N (%)

Målt BT ved 
hjerneslag 

N (%)

Målt 
temperatur 

ved 
hjerneslag

 N (%) 
Frøya 1030 415 (40,3) 412 (40,0) 22,7 127 (12,3) 2 6 4 26:10 34:54 29:21 3 (75,0) 12 (100) 11 (91,7) 11(91,7)
St.Olav 6626 2743 (41,4) 2446 (36,9) 14,2 418 (6,3) 32 18 11 18:59 23:52 20:30 7 (87,5) 43 (68,3) 59 (93,7) 29 (46,0)
Halsa 401 116 (28,9) 143 (35,7) 13,5 54 (13,5) 0 5 2 15:31 18:23 24:01 2 (100) 3 (75,0) 4 (100) 4 (100)
Hemne 632 222 (35,1) 272 (43,0) 13 95 (15,0) 4 2 0 27:57 35:00 29:12 2 (100) 5 (83,3) 6 (100) 6 (100)
Hitra 862 364 (42,2) 381 (44,2) 24,5 141 (16,4) 4 3 1 26:00 37:13 25:36 3 (75,0) 14 (93,3) 14 (93,3) 12 (80,0)
Holtålen 561 188 (33,5) 289 (51,5) 15,2 100 (17,8) 2 1 1 23:49 35:27 29:24 1 (100) 9 (81,8) 11 (100) 7 (63,6)
Leksvik 598 200 (33,4) 256 (42,8) 9,9 52 (8,7) 6 5 0 18:51 25:02 9 (81,8) 11 (100) 8 (72,7)
Melhus 1916 938 (49,0) 837 (43,7) 15,2 228 (11,9) 14 12 4 17:25 21:09 22:00 9 (81,8) 23 (88,5) 24 (92,3) 21 (80,8)
Midtre Gauldal 1064 513 (48,2) 443 (41,6) 15,3 204 (19,2) 7 9 5 17:54 27:50 23:05 9 (100) 17 (78,9) 18 (94,7) 15 (78,9)
Oppdal 1231 503 (40,9) 542 (44,0) 15,9 200 (16,2) 22 10 1 14:08 22:46 20:14 8 (100) 16 (94,1) 17 (100) 14 (82,4)
Orkdal 3213 1175 (36,6) 1293 (40,2) 8,5 328 (10,2) 25 14 9 12:46 17:23 20:29 4 (50) 45 (90,0) 50 (100) 45 (90,0)
Ranheim 7614 3028 (39,8) 3153 (41,4) 13,2 679 (8,9) 48 36 26 19:27 22:05 21:52 15 (93,8) 80 (83,3) 89 (92,7) 62 (64,6)
Rennebu 692 298 (43,1) 296 (42,8) 19,4 99 (14,3) 4 1 0 22:16 29:50 29:39 2 (100) 10 (100) 10 (100) 9 (90,0)
Rindal 591 198 (33,5) 275 (46,5) 15,9 68 (11,5) 5 7 1 26:30 18:32 26:51 3 (75,0) 6 (85,7) 7 (100) 6 (85,7)
Rissa 895 317 (35,4) 433 (48,4) 14,4 114 (12,7) 7 1 2 24:09 21:04 21:26 4 (80,0) 12 (100) 12 (100) 11 (91,7)
Roan 486 150 (30,9) 214 (44,0) 14,6 53 (10,9) 4 2 0 16:29 32:41 19:41 1 (100) 15 (93,8) 15 (93,8) 16 (100)
Rosten 4823 2082 (43,2) 2211 (45,8) 13,9 522 (10,8) 57 29 17 18:57 21:06 25:19 10 (90,9) 53 (79,1) 57 (85,1) 48 (71,6)
Røros 966 363 (37,6) 501 (51,9) 9,2 180 (18,6) 7 4 2 21:52 14:39 21:05 4 (100) 15 (75,0) 17 (85,0) 15 (75,0)
Selbu 752 239 (31,8) 272 (36,2) 8,9 67 (8,9) 8 4 2 13:20 21:15 6 (75,0) 8 (100) 6 (75,0)
Tydal 363 125 (34,4) 168 (46,3) 10,7 47 (12,9) 3 1 1 29:09 20:03 26:43 1 (100) 4 (100) 4 (100) 4 (100)
Ørland 1772 605 (34,1) 807 (45,5) 8,5 151 (8,5) 4 2 3 18:53 23:59 18:15 3 (75,0) 23 (100) 22 (95,7) 21 (91,3)
Åfjord 710 260 (36,6) 342 (48,2) 21 115 (16,2) 7 5 1 26:12 35:21 27:15 3 (100) 8 (100) 8 (100) 7 (87,5)

STO totalt 37798 15042 (39,8) 15986  (42,3) 13,7 4042 (10,7) 272 177 93 18:57 23:27 22:36 94 (87,0) 428 (84,8) 474 (93,9) 377 (74,7)
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Pasient tilsett uten transport («Oppmøte») 

Det var 10.304 pasienter som ble tilsett uten behov for transport i Midt-Norge i 2021. Ved lang reiseavstand til 
interkommunal legevakt, er det en tendens til at antall oppdrag uten pasienttransport øker. I Helse Møre og 
Romsdal er det Aukra som har høyest antall. Av 505 oppdrag var det 23,8 % oppmøter. Av 242 oppdrag i Lierne 
i Helse Nord-Trøndelag var 15,7 % oppmøter og i St. Olavs hospital hadde Hitra 24,5 % oppmøter. Vi tror at 
ambulansetjenesten i enkelte tilfeller utfører legevaktsarbeid eller vurderinger på vegne av vakthavende lege. 

Oppdragene kan potensielt gi ambulansepersonellet utfordringer, både av faglig og juridisk art. Over flere år er 
det kommet et lite antall avvik av til dels alvorlig karakter med bakgrunn i oppmøter. Det er derfor viktig å følge 
retningslinjen når pasienter ikke fraktes til lege, både for å ivareta pasientsikkerhet og for å kunne stå tryggere 
med tanke på klager og avviksmeldinger. 

Smertelindring 

Smerte er ofte en viktig faktor når pasienter tar kontakt med helsevesenet. Det er derfor viktig at 
ambulansetjenesten har en høy kompetanse på smertelindring. Morfin har vært brukt i ambulansetjenesten i 
Midt-Norge i nærmere tretti år og er det mest brukte smertestillende legemidlet i ambulansetjenesten. 

Morfin ble gitt til 24 % flere pasienter ved St. Olavs hospital enn til pasienter i Helse Møre og Romsdal. Det er 
store forskjeller mellom stasjoner, byer og regioner. Forskjellene kan tyde på en ulik kultur med tanke på 
smertelindring.  

Fentanyl intranasalt 

Fentanyl til intranasal administrering ble innført i 2020. I Helse Møre og Romsdal var det 291 (8,9 %) pasienter 
som fikk fentanyl i 2021, sammenlignet med 151 (9,8 %) i Helse Nord-Trøndelag og 272 (6,7 %) i St. Olavs 
hospital. De mest brukte kontaktårsakene er ESS nr. 34 «Skade hofte, lårbein, bekken» og ESS nr. 6 
«Magesmerter».  

Bruk av esketamin 

Esketamin brukes i mye mindre omfang enn morfin, som ventet fordi det har andre indikasjoner for bruk. I Helse 
Møre og Romsdal har 6,1 % fått esketamin, i Helse Nord-Trøndelag 8,6 % og i St. Olavs hospital 4,4 %. 
Majoriteten som har fått esketamin har skader i ekstremiteter eller multitraumer. Indikasjon for esketamin er i 
2021 utvidet til å kunne brukes til smerter som skyldes sykdom. Legemiddelet er spesielt godt egnet i forbindelse 
med smertefull evakuering/forflytning, som alternativ til høye doser fentanyl/morfin. 

Tidsfaktoren 

Ved en del akutte hendelser er tidsfaktoren kritisk. Det er mange faktorer som bestemmer hvor raskt ambulansen 
kommer frem til pasienten; kjøreavstand, veistandard, vær, føre og lysforhold. Det er i to intervaller i denne 
kjeden ambulansepersonellet kan spare tid. Det er tiden fra alarm til en starter på utrykningen og tiden som 
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Frøya 1030 415 (40,3) 412 (40,0) 22,7 127 (12,3) 2 6 4 26:10 34:54 29:21 3 (75,0) 12 (100) 11 (91,7) 11(91,7)
St.Olav 6626 2743 (41,4) 2446 (36,9) 14,2 418 (6,3) 32 18 11 18:59 23:52 20:30 7 (87,5) 43 (68,3) 59 (93,7) 29 (46,0)
Halsa 401 116 (28,9) 143 (35,7) 13,5 54 (13,5) 0 5 2 15:31 18:23 24:01 2 (100) 3 (75,0) 4 (100) 4 (100)
Hemne 632 222 (35,1) 272 (43,0) 13 95 (15,0) 4 2 0 27:57 35:00 29:12 2 (100) 5 (83,3) 6 (100) 6 (100)
Hitra 862 364 (42,2) 381 (44,2) 24,5 141 (16,4) 4 3 1 26:00 37:13 25:36 3 (75,0) 14 (93,3) 14 (93,3) 12 (80,0)
Holtålen 561 188 (33,5) 289 (51,5) 15,2 100 (17,8) 2 1 1 23:49 35:27 29:24 1 (100) 9 (81,8) 11 (100) 7 (63,6)
Leksvik 598 200 (33,4) 256 (42,8) 9,9 52 (8,7) 6 5 0 18:51 25:02 9 (81,8) 11 (100) 8 (72,7)
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Ranheim 7614 3028 (39,8) 3153 (41,4) 13,2 679 (8,9) 48 36 26 19:27 22:05 21:52 15 (93,8) 80 (83,3) 89 (92,7) 62 (64,6)
Rennebu 692 298 (43,1) 296 (42,8) 19,4 99 (14,3) 4 1 0 22:16 29:50 29:39 2 (100) 10 (100) 10 (100) 9 (90,0)
Rindal 591 198 (33,5) 275 (46,5) 15,9 68 (11,5) 5 7 1 26:30 18:32 26:51 3 (75,0) 6 (85,7) 7 (100) 6 (85,7)
Rissa 895 317 (35,4) 433 (48,4) 14,4 114 (12,7) 7 1 2 24:09 21:04 21:26 4 (80,0) 12 (100) 12 (100) 11 (91,7)
Roan 486 150 (30,9) 214 (44,0) 14,6 53 (10,9) 4 2 0 16:29 32:41 19:41 1 (100) 15 (93,8) 15 (93,8) 16 (100)
Rosten 4823 2082 (43,2) 2211 (45,8) 13,9 522 (10,8) 57 29 17 18:57 21:06 25:19 10 (90,9) 53 (79,1) 57 (85,1) 48 (71,6)
Røros 966 363 (37,6) 501 (51,9) 9,2 180 (18,6) 7 4 2 21:52 14:39 21:05 4 (100) 15 (75,0) 17 (85,0) 15 (75,0)
Selbu 752 239 (31,8) 272 (36,2) 8,9 67 (8,9) 8 4 2 13:20 21:15 6 (75,0) 8 (100) 6 (75,0)
Tydal 363 125 (34,4) 168 (46,3) 10,7 47 (12,9) 3 1 1 29:09 20:03 26:43 1 (100) 4 (100) 4 (100) 4 (100)
Ørland 1772 605 (34,1) 807 (45,5) 8,5 151 (8,5) 4 2 3 18:53 23:59 18:15 3 (75,0) 23 (100) 22 (95,7) 21 (91,3)
Åfjord 710 260 (36,6) 342 (48,2) 21 115 (16,2) 7 5 1 26:12 35:21 27:15 3 (100) 8 (100) 8 (100) 7 (87,5)

STO totalt 37798 15042 (39,8) 15986  (42,3) 13,7 4042 (10,7) 272 177 93 18:57 23:27 22:36 94 (87,0) 428 (84,8) 474 (93,9) 377 (74,7)
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Smertelindring
Smerte er ofte en viktig faktor når pasienter tar kontakt med helsevesenet. Det er derfor viktig  
at ambulansetjenesten har en høy kompetanse på smertelindring. Morfin har vært brukt i  
ambulansetjenesten i Midt-Norge i nærmere tretti år og er det mest brukte smertestillende  
legemidlet i ambulansetjenesten.

Morfin ble gitt til 24 % flere pasienter ved St. Olavs hospital enn til pasienter i Helse Møre og Romsdal. 
Det er store forskjeller mellom stasjoner, byer og regioner. Forskjellene kan tyde på en ulik kultur 
med tanke på smertelindring.

Fentanyl intranasalt
Fentanyl til intranasal administrering ble innført i 2020. I Helse Møre og Romsdal var det 291 (8,9 %) 
pasienter som fikk fentanyl i 2021, sammenlignet med 151 (9,8 %) i Helse Nord-Trøndelag  
og 272 (6,7 %) i St. Olavs hospital. De mest brukte kontaktårsakene er ESS nr. 34 «Skade hofte,  
lårbein, bekken» og ESS nr. 6 «Magesmerter».

Bruk av esketamin
Esketamin brukes i mye mindre omfang enn morfin, som ventet, fordi det har andre indikasjoner for 
bruk. I Helse Møre og Romsdal har 6,1 % fått esketamin, i Helse Nord-Trøndelag 8,6 % og i St. Olavs 
hospital 4,4 %. Majoriteten som har fått esketamin har skader i ekstremiteter eller multitraumer.  
Indikasjon for esketamin er i 2021 utvidet til å kunne brukes til smerter som skyldes sykdom.  
Legemiddelet er spesielt godt egnet i forbindelse med smertefull evakuering/forflytning,  
som alternativ til høye doser fentanyl/morfin.

Tidsfaktoren
Ved en del akutte hendelser er tidsfaktoren kritisk. Det er mange faktorer som bestemmer hvor raskt 
ambulansen kommer frem til pasienten; kjøreavstand, veistandard, vær, føre og lysforhold. Det er i to 
intervaller i denne kjeden ambulansepersonellet kan spare tid. Det er tiden fra alarm til en starter  
på utrykningen og tiden som brukes på hendelsessted. Det er viktig at man har fokus på disse to 
tidsintervallene når det haster - f.eks. dør 2 millioner hjerneceller hvert minutt ved hjerneslag.
Vi ser at det er til dels store forskjeller mellom stasjoner som bruker kortest og lengst tid på  
hendelsessted. Et tilfeldig utvalg av lang tid på hendelsessted er undersøkt, og legehelikopter har  
vært involvert i alle undersøkte tilfeller. En annen mulig årsak kan være at en må vente på ferge  
og tilpasser tidsbruk på hendelsessted til dette.

Når vi sammenligner tidsbruk på hendelsessted ved skader for hvert foretak, ser vi at tidsbruk er  
ganske lik. En mulig forklaring er at i registrerte skader (rød og oransje første triage) også er en stor 
del trafikkskader, arbeidsulykker ol. - tilstander ambulansetjenesten har hatt fokus og praktisk trening 
på i mange år bl.a. gjennom TASS 1, 2 og 3 kurs, PHTLS kurs og operative kurs som helseforetakene 
har samarbeidet om. 

Ambulansepersonell har derfor en felles forståelse av taktikken ved «kritiske» skader med tanke på 
tiltak, tempo og destinasjon. Hvis denne hypotesen er riktig, bør en vurdere å se på tidsbruken ved 
STEMI og hjerneslag og hvordan en arbeider på hendelsessted.
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Hjertestans

Andel HLR ved tilstedeværende og andel pasienter som får tilbake egen hjerterytme («ROSC»)  
er nasjonale kvalitetsindikatorer. I Norge får mer enn 8 av 10 hjertestanspasienter hjerte- 
lungeredning (HLR) før ambulansen kommer frem (kilde: Norsk hjertestansregister). I 2020 var  
St. Olavs hospital på topp i Norge med 93 %, mens Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre  
og Romsdal lå under landsgjennomsnittet med hhv. 83 og 82 %.

Vedvarende ROSC betyr at pasienten får tilbake hjerterytmen i mer enn 20 min, eller til han  
er overlevert til annen tjeneste, og sier noe om kvalitet på behandlingen.

Vi presenterer her utvalgte data for behandling før ambulansens ankomst, samt behandling  
gitt av ambulansepersonell. Overlevelse er beregnet ut fra andelen pasienter som ambulanse/
luftambulanse starter gjenoppliving på. I tillegg kommer de som blir behandlet av  
førsterespondenter og tilstedeværende.

Behandling gitt før ambulansens ankomst
Tidlig hjerte-lungeredning (HLR) og tidlig behandling med hjertestarter (defibrillering/sjokk) er 
vesentlig for overlevelse etter hjertestans. Fra høsten 2017 har alle AMK-sentraler oversikt over 
tilgjengelige hjertestartere i sitt kartverk ved hjelp av Hjertestarterregisteret. I 2020 lå både Helse 
Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal langt over landsgjennomsnittet i andel oppdrag hvor 
hjertestarter var tilkoplet før ambulansens ankomst. I 2021 er St. Olavs hospital på tilsvarende nivå.

Ambulansepersonellet i Midt-Norge startet gjenoppliving på 390 
pasienter i 2021, 11 flere enn i 2020. Dette kommer i tillegg til de 25 
som er blitt behandlet med hjertestarter før ambulansens ankomst.
30 dagers overlevelse for alle som er forsøkt gjenopplivet er 20,4 % 
(STO), 9 % (HNT), 16,1 % (HMR).

GJENOPPLIVING
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Figur 12. Vedvarende ROSC, nasjonal kvalitetsindikator        Figur 13. HLR ved tilstedeværende, nasjonal kvalitetsindikator 
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Figur 14. Behandling med hjertestarter før ankomst ambulanse 

 

Antatt årsak til hjertestans 
Den vanligste årsaken til hjertestans er hjertesykdom. I 2021 så vi nedgang i respirasjonssvikt og overdoser som 
årsak til hjertestans, og økning i nevrologisk hendelse.  
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Antatt årsak til hjertestans
Den vanligste årsaken til hjertestans er hjertesykdom. I 2021 så vi nedgang i respirasjonssvikt 
og overdoser som årsak til hjertestans, og økning i nevrologisk hendelse.
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Figur 12. Vedvarende ROSC, nasjonal kvalitetsindikator        Figur 13. HLR ved tilstedeværende, nasjonal kvalitetsindikator 
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Figur 15. Antatte årsaker til hjertestans 
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Den første registrerte rytmen etter ankomst av ambulansepersonell dokumenteres. Det er kun en mindre andel 
som har sjokkbar rytme (ventrikkelflimmer eller ventrikkeltakykardi). I 2021 var denne 26-27 %, en økning 
sammenlignet med året før. 

Defibrillering tilbys alle pasienter med initial sjokkbar rytme, men også der HLR fører til at at hjerterytmen 
endrer seg til en sjokkbar rytme. 
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Første hjerterytme
Den første registrerte rytmen etter ankomst av ambulansepersonell dokumenteres. Det er kun en  
mindre andel som har sjokkbar rytme (ventrikkelflimmer eller ventrikkeltakykardi). I 2021 var denne  
26-27 %, en økning sammenlignet med året før.

Defibrillering tilbys alle pasienter med initial sjokkbar rytme, men også der HLR fører til at at  
hjerterytmen endrer seg til en sjokkbar rytme.

Behandling utført av ambulansepersonell
I tillegg til HLR kan ambulansepersonell gjennomføre flere behandlingstiltak beskrevet i nasjonale
og internasjonale retningslinjer. Legemidler nedprioriteres i den første fasen av gjenopplivningen,  
og det er bare pasienter som ikke responderer på den første behandlingen som får legemidler.  
Adrenalin inngår i behandlingsretningslinjen for alle hjertestanspasienter. Amiodaron gis dersom 
pasienten har gjentatte tilfeller med sjokkbar rytme.

I kontrollerte studier er det ikke overlevelsesgevinst (målt etter 30 dager) ved bruk av bryst- 
kompresjonsmaskiner, men det anbefales for å avlaste ambulansepersonellet og for at transport  
med pågående HLR kan gjennomføres på en sikrere måte. I Helse Midt-Norge er kompresjonsmaskiner 
innført i Helse Nord-Trøndelag, samt på enkeltstasjoner i St. Olavs hospital HF (Oppdal) og Helse Møre 
og Romsdal (Norddal, Sunndal, Surnadal, Eidsvåg, Stranda). Forøvrig har luftambulansetjenesten  
kompresjonsmaskin i alle fartøyer.

Kapnografi er kontinuerlig måling av utåndet konsentrasjon av karbondioksid, og skal brukes ved  
luftveissikring med endotracheal intubasjon som del av verifikasjon av tubeleie. Kapnograf anbefales 
også under HLR, fordi det i tillegg kan gi indikasjon på HLR-kvaliteten og tidlig erkjennelse av  
gjenopprettet egensirkulasjon. Alle tre foretak var over landsgjennomsnittet i bruk av kapnograf  
i 2020 (kilde: Norsk hjertestansregister), og vi ser at bruken er ytterligere økt i 2021.
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Behandling utført av ambulansepersonell 
I tillegg til HLR kan ambulansepersonell gjennomføre flere behandlingstiltak beskrevet i nasjonale 
og internasjonale retningslinjer. Legemidler nedprioriteres i den første fasen av gjenopplivningen, og det er bare 
pasienter som ikke responderer på den første behandlingen som får legemidler. Adrenalin inngår 
i behandlingsretningslinjen for alle hjertestanspasienter. Amiodaron gis dersom pasienten har 
gjentatte tilfeller med sjokkbar rytme. 
 
I kontrollerte studier er det ikke overlevelsesgevinst (målt etter 30 dager) ved bruk av 
brystkompresjonsmaskiner, men det anbefales for å avlaste ambulansepersonellet og for at transport med 
pågående HLR kan gjennomføres på en sikrere måte. I Helse Midt-Norge er kompresjonsmaskiner innført i 
Helse Nord-Trøndelag, samt på enkeltstasjoner i St. Olavs hospital HF (Oppdal) og Helse Møre og Romsdal 
(Norddal, Sunndal, Surnadal, Eidsvåg, Stranda). Forøvrig har luftambulansetjenesten kompresjonsmaskin i alle 
fartøyer. 
 
Kapnografi er kontinuerlig måling av utåndet konsentrasjon av karbondioksid, og skal brukes ved luftveissikring 
med endotracheal intubasjon som del av verifikasjon av tubeleie. Kapnograf anbefales også under HLR, fordi det 
i tillegg kan gi indikasjon på HLR-kvaliteten og tidlig erkjennelse av gjenopprettet egensirkulasjon. Alle tre 
foretak var over landsgjennomsnittet i bruk av kapnograf i 2020 (kilde: Norsk hjertestansregister), og vi ser at 
bruken er ytterligere økt i 2021. 
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Figur 17. Behandling av ambulanse ved hjertestans 

  

Overlevelse 30 dager 
«Overlevelse 30 dager» betyr at pasienten fortsatt var registrert i live i folkeregisteret 30 dager etter hjertestans.  
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Overlevelse 30 dager
«Overlevelse 30 dager» betyr at pasienten fortsatt var registrert i live i folkeregisteret  
30 dager etter hjertestans.
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Figur 18. 30 dagers overlevelse etter hjertestans 

 

Ambulansetjenesten gjennom 
Covid-19 - Hvem er pasientene? 
Da pandemien inntraff i 2020 registrere ambulansetjenesten en nedgang i antall oppdrag, som står i stor kontrast 
til den rekordstore oppdragsmengden på 99.958 oppdrag registrert i 2021. Vi har prøvd å finne ut hvilke 
problemstillinger pasientene har og om det har vært variasjoner før og under pandemien.  
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Figur 19. Utvikling i etterspørsel av ambulanseoppdrag gjennom Covid-19-pandemien 

Figur 19 viser generell utvikling i etterspørsel av ambulanseoppdrag gjennom Covid-19, fra januar 2019 til 
desember 2021. Tabellen er justert for pr. 1000 innbygger i Helse Midt-Norge. «Alle oppdrag» representerer alle 
kategorier, inkludert inn og- utkjøring. «Ordinære ambulanseoppdrag» gjelder alle ordinære ambulanseoppdrag i 
tillegg til pasienter tilsett uten behov for transport («Oppmøte»). Grafen viser fall i antall oppdrag perioden mars 
til juni 2020 etter pandemien inntraff, før den tar seg opp igjen gjennom sommeren 2020. Fra juli 2021 er der en 
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Da pandemien inntraff i 2020 registrerte ambulansetjenesten en nedgang i antall oppdrag, som 
står i stor kontrast til den rekordstore oppdragsmengden på 99.958 oppdrag registrert i 2021. 
Vi har prøvd å finne ut hvilke problemstillinger pasientene hadde og om det har vært variasjoner 
før og under pandemien.

Økt bruk av ambulansetjenester blant den yngre delen av befolkningen

COVID-19

Ambulansetjenesten gjennom 
Covid-19 - Hvem er pasientene?

Figur 19 viser generell utvikling i etterspørsel av ambulanseoppdrag gjennom Covid-19, fra januar 
2019 til desember 2021. Tabellen er justert for pr. 1000 innbygger i Helse Midt-Norge. «Alle oppdrag» 
representerer alle kategorier, inkludert inn og- utkjøring. «Ordinære ambulanseoppdrag» gjelder alle 
ordinære ambulanseoppdrag i tillegg til pasienter tilsett uten behov for transport («Oppmøte»). Grafen 
viser fall i antall oppdrag perioden mars til juni 2020 etter pandemien inntraff, før den tar seg opp igjen 
gjennom sommeren 2020. Fra juli 2021 er der en økning antall oppdrag. Dette vil si at det i tillegg til 
befolkningsvekst er økt bruk av ambulansetjenester pr. 1000 innbygger i Helse Midt-Norge. I videre 
tabeller og figurer vises kun «ordinære ambulanseoppdrag» (bl.a. er oppdrag knyttet til «syketransport» 
og annen «inn/ut/hjemkjøring» utelatt).
30 
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økning antall oppdrag. Dette vil si at det i tillegg til befolkningsvekst er økt bruk av ambulansetjenester pr. 1000 
innbygger i Helse Midt-Norge. I videre tabeller og figurer vises kun «ordinære ambulanseoppdrag» (bl.a. er 
oppdrag knyttet til «syketransport» og annen «inn/ut/hjemkjøring» utelatt).  

Tabell 4. Antall ordinære ambulanseoppdrag fordelt på aldersgrupper 

Aldersgruppe 2019 
(jul-des) 

2020 2021 Total 

0-17 år 1922 3771 4643 10.336 
18-29 år 3292 6036 7107 16.435 
30-49 år 4579 9411 10.248 24.238 
50-66 år 6097 12.132 13.402 31.631 
67-79 år 7916 15.646 17.738 41.300 
80 år og eldre 8835 16.651 18.998 44.484 
Total 32.641 63.647 72.136 168.424 

 

Tabell 4 viser antall ordinære ambulanseoppdrag fra juli 2019 til desember 2021. Det viser en økning over tid i 
alle aldergrupper. Siden andelen av befolkning over 30 år er økende og andelen av befolkning under 30 er 
synkende, er det videre justert for befolkningstall innad i aldersgruppene.  

Det er fall i antall oppdrag for alle aldersgrupper etter nedstenging i mars 2020, men mest i de  yngste og de 
eldste aldersgruppene. Sett bort fra desember 2021, ser det ut til å ha vært mest økning pr. 1000 innbygger i 
aldersgruppene under 67, mens det er minst økning pr. 1000 innbygger i aldersgruppene over 67 år.  

 

 

Figur 19. Utvikling i etterspørsel 
av ambulanseoppdrag gjennom 
Covid-19-pandemien

Tabell 4. Antall ordinære ambulanseoppdrag fordelt på aldersgrupper



ÅRSRAPPORT 

30

Tabell 4 viser antall ordinære ambulanseoppdrag fra juli 2019 til desember 2021. Det viser en økning 
over tid i alle aldergrupper. Siden andelen av befolkning over 30 år er økende og andelen av befolkning 
under 30 er synkende, er det videre justert for befolkningstall innad i aldersgruppene.

Det er fall i antall oppdrag for alle aldersgrupper etter nedstenging i mars 2020, men mest i de yngste 
og de eldste aldersgruppene. Sett bort fra desember 2021, ser det ut til å ha vært mest økning pr. 1000 
innbygger i aldersgruppene under 67, mens det er minst økning pr. 1000 innbygger i aldersgruppene 
over 67 år.
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Figur 20. Antall ambulanseoppdrag pr. 1000 innbygger i ulike aldersgrupper 

Utvikling av etterspørsel etter ambulansetjenester for barn under 18 år 
Tabell 14 viser hvordan ESS klassifiseringen har blitt gruppert blant barn.  

Tabell 5. Gruppering av ESS klassifisering barn 0-17 år 

 
Økning i brystsmerter, pustebesvær og dyspnè blant småbarn 
En av de største symptomgruppene for barn, spesielt gjennom 2021, var brystsmerter, pustebesvær og dyspnè. 70 
% av alle hendelser i denne aldersgruppen kan tilskrives barn fra 0 til og med 5 år, 806 hendelser fra juli 2019 til 
desember 2021. Det var en sterk økning i antall hendelser i oktober og november 2021.  

 

Figur 21. Brystsmerter, pustebesvær, dyspnè hos barn 

 

RETTS ESS klassifisering ESS klassifisering 
Brystsmerter, pustebesvær, dyspnè 104-Brystsmerter ved respirasjon, 104-Hyperventilering, 104-

Pustebesvær/dyspné/pustevansker, 104-Respirasjonsstans/apné, 105-Brystsmerter / 
smerter i brystkassen. 

Skader barn 130-Hengning/kvelning, 130-Skade hode, 130-Skade nakke/hals, 130-
Tannskade/kjeveskade, 
133-Skade hånd/arm, 133-Skade skulder/kragebein, 134-Skade fot, 134-Skade 
hofte/lårbein, 134-Skade kne/legg, 138-Traume 

Forgiftning (intoksikasjon) alkohol 140-Forgiftning (intoksikasjon) Alkohol, 140-Forgiftning Andre substanser INA 
Magesmerter, diarè, oppkast, kvalme etc.  106-Flankesmerter, 106-Magesmerter, 106-Magesmerter/flankesmerter, 106-

Smerter/hevelse lyske, 107-Blodig avføring / melena, Diaré / løs avføring, 107-
Symptomer i anus og rektum / hemoroider, 108-Blodig oppkast / hematemese, 108-
Kvalme, 108-Kvalme/oppkast, 108-Oppkast.  

Psykisk sykdom barn 152-Psykisk sykdom 

32 

 

Figur 20. Antall ambulanseoppdrag pr. 1000 innbygger i ulike aldersgrupper 

Utvikling av etterspørsel etter ambulansetjenester for barn under 18 år 
Tabell 14 viser hvordan ESS klassifiseringen har blitt gruppert blant barn.  

Tabell 5. Gruppering av ESS klassifisering barn 0-17 år 

 
Økning i brystsmerter, pustebesvær og dyspnè blant småbarn 
En av de største symptomgruppene for barn, spesielt gjennom 2021, var brystsmerter, pustebesvær og dyspnè. 70 
% av alle hendelser i denne aldersgruppen kan tilskrives barn fra 0 til og med 5 år, 806 hendelser fra juli 2019 til 
desember 2021. Det var en sterk økning i antall hendelser i oktober og november 2021.  

 

Figur 21. Brystsmerter, pustebesvær, dyspnè hos barn 

 

RETTS ESS klassifisering ESS klassifisering 
Brystsmerter, pustebesvær, dyspnè 104-Brystsmerter ved respirasjon, 104-Hyperventilering, 104-

Pustebesvær/dyspné/pustevansker, 104-Respirasjonsstans/apné, 105-Brystsmerter / 
smerter i brystkassen. 

Skader barn 130-Hengning/kvelning, 130-Skade hode, 130-Skade nakke/hals, 130-
Tannskade/kjeveskade, 
133-Skade hånd/arm, 133-Skade skulder/kragebein, 134-Skade fot, 134-Skade 
hofte/lårbein, 134-Skade kne/legg, 138-Traume 

Forgiftning (intoksikasjon) alkohol 140-Forgiftning (intoksikasjon) Alkohol, 140-Forgiftning Andre substanser INA 
Magesmerter, diarè, oppkast, kvalme etc.  106-Flankesmerter, 106-Magesmerter, 106-Magesmerter/flankesmerter, 106-

Smerter/hevelse lyske, 107-Blodig avføring / melena, Diaré / løs avføring, 107-
Symptomer i anus og rektum / hemoroider, 108-Blodig oppkast / hematemese, 108-
Kvalme, 108-Kvalme/oppkast, 108-Oppkast.  

Psykisk sykdom barn 152-Psykisk sykdom 

Figur 20. Antall ambulanseoppdrag pr. 1000 innbygger i ulike aldersgrupper



Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-Norge 2021

31

32 

 

Figur 20. Antall ambulanseoppdrag pr. 1000 innbygger i ulike aldersgrupper 

Utvikling av etterspørsel etter ambulansetjenester for barn under 18 år 
Tabell 14 viser hvordan ESS klassifiseringen har blitt gruppert blant barn.  

Tabell 5. Gruppering av ESS klassifisering barn 0-17 år 

 
Økning i brystsmerter, pustebesvær og dyspnè blant småbarn 
En av de største symptomgruppene for barn, spesielt gjennom 2021, var brystsmerter, pustebesvær og dyspnè. 70 
% av alle hendelser i denne aldersgruppen kan tilskrives barn fra 0 til og med 5 år, 806 hendelser fra juli 2019 til 
desember 2021. Det var en sterk økning i antall hendelser i oktober og november 2021.  

 

Figur 21. Brystsmerter, pustebesvær, dyspnè hos barn 

 

RETTS ESS klassifisering ESS klassifisering 
Brystsmerter, pustebesvær, dyspnè 104-Brystsmerter ved respirasjon, 104-Hyperventilering, 104-

Pustebesvær/dyspné/pustevansker, 104-Respirasjonsstans/apné, 105-Brystsmerter / 
smerter i brystkassen. 

Skader barn 130-Hengning/kvelning, 130-Skade hode, 130-Skade nakke/hals, 130-
Tannskade/kjeveskade, 
133-Skade hånd/arm, 133-Skade skulder/kragebein, 134-Skade fot, 134-Skade 
hofte/lårbein, 134-Skade kne/legg, 138-Traume 

Forgiftning (intoksikasjon) alkohol 140-Forgiftning (intoksikasjon) Alkohol, 140-Forgiftning Andre substanser INA 
Magesmerter, diarè, oppkast, kvalme etc.  106-Flankesmerter, 106-Magesmerter, 106-Magesmerter/flankesmerter, 106-

Smerter/hevelse lyske, 107-Blodig avføring / melena, Diaré / løs avføring, 107-
Symptomer i anus og rektum / hemoroider, 108-Blodig oppkast / hematemese, 108-
Kvalme, 108-Kvalme/oppkast, 108-Oppkast.  

Psykisk sykdom barn 152-Psykisk sykdom 
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Økt antall hendelser blant aldersgruppe 13-17 år som trenger bistand av
ambulansetjenesten som følge av forgiftning (intoksikasjon) og psykisk sykdom
Det er økt andel tenåringer som trenger bistand fra ambulansetjenesten som følge av forgiftning  
(intoksikasjon) med alkohol og psykisk sykdom. 85-95 % av alle tilfeller blant barn under 18 år kan  
tilskrives tenåringer mellom 13 og 17 år. Figur 23 viser en nedgang i forgiftning (intoksikasjon) ved  
nedstenging, deretter en økning gjennom hele pandemien. For psykisk sykdom finnes større variasjon, 
men en generell økning i antall tilfeller etter pandemiens utbrudd.

Generelt har skader blant barn en topp 
gjennom sommermånedene, men det 
har vært en generell økning gjennom 
hele pandemien.

En økning i skader blant barn under 18 år
Også andelen barn som trenger bistand av ambulansetjenesten som følge av skader, har økt gjennom 
pandemien. Tabell 6 viser antall skader blant barn fra juli 2019, til og med desember 2021.

33 

En økning i skader blant barn under 18 år 
Også andelen barn som trenger bistand av ambulansetjenesten som følge av skader, har økt gjennom pandemien. 
Tabell 11 viser antall skader blant barn fra juli 2019, til og med desember 2021.  

Tabell 6. Skader barn 
 

2019 
(jul-des) 

2020 2021 Totalt 

Skader barn 389 652 869 1910 
 

Generelt har skader blant barn en topp gjennom 
sommermånedene, men det har vært en generell 
økning gjennom hele pandemien.   

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Skader barn 0-17 år 
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Tabell 7. Antall hendelser med forgiftning (intoksikasjon) og psykisk sykdom blant tenåringer mellom 13 og 17 år 

ESS klassifisering 2019 
(jul-des) 

2020 2021 Totalt 

Psykisk sykdom 38 136 143 317 
Forgiftning (intoksikasjon) alkohol 62 158 234 454 
Totalt 100 294 377 771 
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Figur 22. Skader barn 0-17 år 
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En økning i skader blant barn under 18 år 
Også andelen barn som trenger bistand av ambulansetjenesten som følge av skader, har økt gjennom pandemien. 
Tabell 11 viser antall skader blant barn fra juli 2019, til og med desember 2021.  

Tabell 6. Skader barn 
 

2019 
(jul-des) 

2020 2021 Totalt 

Skader barn 389 652 869 1910 
 

Generelt har skader blant barn en topp gjennom 
sommermånedene, men det har vært en generell 
økning gjennom hele pandemien.   

 

 

 

 

 

 

Figur 22. Skader barn 0-17 år 
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Figur 24. Psykisk sykdom blant tenåringer 
mellom 13 og 17 år

Økt antall hendelser blant unge voksne 
som trenger bistand av ambulansetjenesten
ESS-kodene for voksne har blitt gruppert som i tabell nedenfor.

Blant unge voksne fra 18 til og med 29 år er de største gruppene psykisk sykdom,  
forgiftning/intoksikasjon, magesmerter og brystsmerter. Det er en økning i antall  
hendelser i alle grupper.

For forgiftnings/intoksikasjonstilstander finnes det variasjon, muligens knyttet til sesong og noe 
parallelt med stenging/gjenåpning av samfunnet. Det er en generell økning gjennom pandemien. 
For psykisk sykdom er antall hendelser økende, spesielt i siste halvdel av 2021. Vi vet ikke om den 
økte etterspørselen skyldes en økning i antall hendelser pr. pasient eller om det skyldes en økning 
i befolkningen generelt.

 

Gruppering voksne ESS klassifisering voksne 
Magesmerter 6-Magesmerter/flankesmerter, 6-Ascites, 6-Diaré INA,  

6-Kvalme/oppkast, 6-Smerter/hevelse lyske 
Brystsmerter 5-Brystsmerter / smerter i brystkassen, 5-Brystsmerter ved respirasjon 
Forgiftning/intoksikasjon 40-Forgiftning/intoksikasjon INA 
Psykisk sykdom 99-Suicidrisikovurdering, 84-Psykotiske symptomer, 86-Selvskadingsatferd, 82-Angst, 90-Ikke 

akutt psykiatrisk problematikk, 80-Depressiv episode 
Hode-, nakke-, hals-skader 30-Skade hode, 30-Skade nakke/hals, 30-Hengning/kvelning, 30-Tannskade/kjeveskade  
Hofte, lår, fot-skader 34-Skade fot, 34-Skade hofte/lårbein, 34-Skade hofte/lårbein/bekken, 34-Skade kne/legg 
Infeksjon 47-Feber, 47-Infeksjon INA, 47-Lokal infeksjon, 47-Tannverk/tanninfeksjon 
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Figur 23. Forgiftning blant tenåringer mellom 13 og 17 år     Figur 24. Psykisk sykdom blant tenåringer mellom 13 og 17 år 
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Figur 25. Psykisk sykdom i aldersgruppe 18-29 år                        Figur 26. Forgiftning/intoksikasjon i aldersgruppe 18-29 år 
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Det er også en økning av pasienter som trenger bistand av ambulansetjenesten blant mindre 
grupperinger som skade hode, nakke, hals og skade hofte, lår, fot.

I aldersgruppe 30-49 år er den største gruppen magesmerter og brystsmerter, 
deretter psykisk sykdom og infeksjon. Også her finner man samme observasjon, en moderat 
økning i flere av gruppene.

Infeksjon – en nedgang etter nedstenging, en økning etter gjenåpning
Det var en nedgang i pasienter klassifisert med infeksjon etter nedstenging i mars 2020. 
Tabellen nedenfor viser antall hendelser klassifisert som infeksjon.

Uten at vi vet noe om historiske tall, kan det se ut som om at forekomsten av denne gruppen 
pasienter var noe lavere gjennom store deler av pandemien, og at det deretter var en oppgang 
etter gjenåpning av samfunnet høsten 2021.
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Figur 27. Skade hode, nakke, hals                                                   Figur 28. Skade hofte, lår, fot 

 

I aldersgruppe 30-49 år er den mest tilstedeværende gruppen magesmerter og brystsmerter, deretter psykisk 
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Infeksjon – en nedgang etter nedstenging, en økning etter gjenåpning 
Det var en nedgang i pasienter klassifisert med infeksjon etter nedstenging i mars 2020. Tabellen nedenfor viser 
antall hendelser klassifisert som infeksjon.  

Tabell 10. Antall hendelser som følge av infeksjon 

Infeksjon 2019 
(jul-des) 

2020 2021 Totalt 

30-49 år 168 311 340 819 
50-66 år 449 680 794 1923 
67-79 år 688 1518 1633 3839 
80 år og eldre 1318 2037 2400 5755 

 

Uten at vi vet noe om historiske tall, kan det se ut som om at forekomsten av denne gruppen pasienter var noe 
lavere gjennom store deler av pandemien, og at det deretter var en oppgang etter gjenåpning av samfunnet høsten 
2021.  

  

Figur 29. Infeksjoner i aldersgruppe 30-49 år                            Figur 30. Infeksjoner i aldersgruppe 50-66 år                             
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Figur 28. Skade hofte, lår, fot

Figur 30. Infeksjoner i aldersgruppe 50-66 år
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Figur 31. Infeksjoner i aldergruppe 67-79 år                           Figur 32. Infeksjoner i aldergruppe over 80 år                           

 

  

Hva er det framtidige behovet for 
ambulansetjeneste i Midt-Norge?   
De siste årene har det skjedd endringer i behovet for ambulanse, og etterspørselen er økende. I 2021 endte antall 
ambulanseoppdrag på nær 100.000 i Midt-Norge. Flere ambulansestasjoner har opplevde en økning på 20 % i 
oppdragsmengde fra foregående år. Hva kan vi forvente fremover? Er 2021 et normalt år eller er det tilfeldig? 
Analyser utført av regionalt senter for helseutvikling (RSHU) peker mot en økning av oppdragsmengden frem 
mot 2035, men at 2021 kan ha vært et avvikende år.  

 

Figur 33. Historiske ambulanseoppdrag 2006-2021 
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Helseforetakenes overordnede mål er å sikre tilgang på forsvarlig akuttmedisinsk hjelp for  
regionens innbyggere. For å nå dette målet er det nødvendig å se på hva vi må kunne forvente  
av oppdragsvekst. Slik kan vi planlegge for å balansere kapasitet, behov og samfunnsnytte.  
Ser vi tilbake til 2006, er det i all hovedsak kategoriene under som har bidratt til oppdragsvekst.  
Vi fokuserer i dette notatet på punkt 1 og 2.

  1.  Befolkningsvekst
  2.  Flere eldre lever lenger, mange med sammensatte kroniske sykdomsbilder, 
   med forverring av kjent sykdom, eller akutt interkurrent sykdom
  3. Spesialisering av sykehus og funksjonsfordeling – flere overføringer mellom 
   ulike behandlingsnivåer
  4.  Endringer i samhandlingsmønstrene mellom nivåene i helsetjenesten
  5.  Tidligere utskriving til kommunal omsorg
  6.  Sentralisering av legevakter
  7.  Færre hjemmebesøk og redusert mobilitet for legevaktslege
  8.  Lengre kjørevei (sentralisering av legevakt og funksjonsfordeling mellom sykehus)
  9.  Befolkningens forventninger og rettigheter
  10. Mangel av alternative tilbud for transport

Befolkningsvekst
Det er i 2021 ca. 730.000 innbyggere i nedslagsområdet til Helse Midt-Norge. SSB framskriver forventet 
populasjon i 2035 til å utgjøre 770.000.

Figur 34. Fremskrevet befolkningsvekst. Kilde: Andreas Asheim, RSHU
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Figur 34. Fremskrevet befolkningsvekst. Kilde: Andreas Asheim, RSHU 

Oppdrag pr. innbygger utgjør i dag 0,13 pr. år. I datagrunnlaget fra ambulansetjenesten i Midt-Norge er det ikke 
noe som tyder på at oppdrag pr. innbygger vil øke eller minke fremover. Etterspørselen i 2021 ser ut som et 
avvik, muligens grunnet Covid-19 pandemien, med en rate på 0,136. Ekstrapolerer vi med en rate på 0,13 får vi 
at 100.000 oppdrag i 2035.  

 

Tabell 11. Folketall, antall oppdrag og oppdrag pr. innbygger, fremskrevet 

 

 

 

 

 

 

 

År Folketall Oppdrag Oppdrag pr. innbygger (Rate) 
2014 702.869 86.616 0,123 
2015 709.504 87.988 0,124 
2016 715.059 90.369 0,126 
2017 720.870 90.809 0,126 
2018 725.600 88.540 0,122 
2019 729.452 92.243 0,126 
2020 733.940 90.177 0,123 
2021 736.668 99.961 0,136 
2030 761.000 99.000 0,13 
2035 773.000 100.000 0,13 
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Flere eldre lever lenger (Eldrebølgen) 

Estimatet over, 100.000 oppdrag i 2035, er et nedre 
estimat, siden gjennomsnittlig alder i befolkningen 
vil øke fram mot 2035. I 2021 er 92 % av 
befolkningen under 75 år, i 2040 vil tallet være 87 
%. Siden behovet for ambulansetjenester øker med 
alderen, bør derfor en framskriving justeres for 
alder for at resultatet skal gi et mer riktig bilde.  

64 % av alle ambulanseoppdrag i 2021 er med 
pasienter i aldersgruppen 60+. 

 

Figur 36. Antall oppdrag pr. aldersgruppe 
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Oppdrag pr. innbygger utgjør i dag 0,13 pr. år. I datagrunnlaget fra ambulansetjenesten i Midt-Norge er 
det ikke noe som tyder på at oppdrag pr. innbygger vil øke eller minke fremover. Etterspørselen i 2021 
ser ut som et avvik, muligens grunnet Covid-19 pandemien, med en rate på 0,136. Ekstrapolerer vi med 
en rate på 0,13 får vi 100.000 oppdrag i 2035.

Flere eldre lever  
lenger (Eldrebølgen)
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alder i befolkningen vil øke fram mot 2035. 
I 2021 er 92 % av befolkningen under 75 år, 
i 2040 vil tallet være 87 %. Siden behovet 
for ambulansetjenester øker med 
alderen, bør derfor en framskriving 
justeres for alder for at resultatet skal 
gi et mer riktig bilde.

64 % av alle ambulanseoppdrag i 2021 
er med pasienter i aldersgruppen 60+.
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Behovet for ambulansetjenester, målt som en aldersspesifikk rate, har ikke hatt store endringer 
fra 2014 til i dag. Men 2021 har skilt seg ut ved at det har vært flere oppdrag, spesielt til personer 
under 50 år.

En prognose basert på SSBs hovedscenario for framskrivninger av befolkning og at ambulansebehovet 
forblir som i tidsrommet 2014-2021, viser at vi kan forvente 124.000 oppdrag i 2035.

Figur 37. Antall oppdrag pr. person pr. år. Kilde: Andreas Asheim RSHU

Figur 38. Forventede antall oppdrag i 2035
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Prognosen viser at 75 % av oppdragsmengden i 2035 vil være for personer over 60 år. Fra 2021  
til 2035 vil antall oppdrag for aldersgruppen 80 til 90 år øke fra ca. 20.000 til 38.000, en økning på 90 %.  
Dette vil ha en stor innvirkning på det totale oppdragsbildet, som vi ser av figur 38.

Konklusjon
I Midt-Norge har antall oppdrag økt med ca. 50 % på 15 år (2006-2021) og analysene peker mot en  
betydelig oppdragsvekst for ambulansetjenesten fram mot 2035 med en ytterligere økning på inntil  
30 % (høyt senario). Den store økningen i oppdragsmengde skjer i sentrale områder.

Tjenesten må alt nå planlegge med inntil 130.000 oppdrag i 2035. En slik vekst vil medføre en redusert
beredskap, gitt at dagens ressurstilgjengelighet og bruksmønster holdes uendret. En kompenserende 
økning av antall utrykningsressurser alene innebærer en betydelig kostnadsvekst. Bruk av logistiske  
styringsverktøy og allokeringsanalyser (AMK IKT) vil derfor være nødvendig for å kunne utnytte  
ressursene på en rasjonell måte og samtidig dekke fremtidens behov for ambulansetjeneste. Tjenesten 
må også utvikles på en rekke områder i grenseoppgangen mellom primær-, og spesialisthelsetjenesten. 
Fellesfunksjonen for ambulansetjenesten i Midt-Norge arbeider for tiden med en prehospital  
utviklingsplan som vil peke ut kurs for tjenesteutvikling, og ivaretakelse av adekvat beredskap  
i sentrale og rurale områder.

Figur 39. Forventet oppdragsmengde fordelt på aldersgruppe. Kilde: Andreas Asheim, RSHU
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SAMARBEID INNENFOR REGIONEN

Hva er retningslinjene (FRAM)
Felles Retningslinjer Ambulanse Midt-Norge («FRAM») er et sentralt virkemiddel i planlegging  
og gjennomføring av pasient- og hendelsesrelatert arbeid. Dette er en del av linjeledelsens redskap  
for planlegging og styring av tjenesteytingen, slik hensikten er i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring 
i helse- og omsorgstjenesten, og et virkemiddel for å kunne yte kvalitetsmessig likeverdige tjenester  
i helseforetak under Helse Midt-Norge RHF.  

Hvorfor har vi «fått det til»
Selve retningslinjene har en gjennomgående struktur og er i hovedsak kunnskapsbaserte på et tydelig  
definert, realistisk nivå. Metodikken for utvikling av retningslinjer er systematisert, beskrevet og gjort 
kjent for involverte. Et sentralt element er at selv om retningslinjer utarbeides og regelmessig høres  
i relevante miljøer (særlig sykehusene), så er det fagmiljøet selv som styrer og eier arbeidet.  
Retningslinjearbeidet i Midt-Norge er noe vi er stolte av.

Prosesser, beslutninger og “produkter” har vært åpne, i stor grad delt og inkluderende. Samme formelle 
organ, et felles fagråd, har vurdert og besluttet tiltak som har utløst behov for nye eller reviderte  
retningslinjer. Behov som meldes “utenfra” adresseres fagrådets ledelse/sekretariat, som bringer saker  
til fagråd, parallelt med at det etter behov iverksettes arbeid med tekster til nye/endrede retningslinjer, 
ofte av eller i samarbeid med ressurser tilknyttet fagråd. Gjennom å ha slike forholdsvis korte sløyfer, 
med fleksibilitet og endringsvilje og -evne, har det latt seg gjøre i hovedsak å holde retningslinjene 
oppdaterte med tilgjengelig kapasitet.

En viktig forutsetning for arbeidet er solid linjeforankring gjennom helseforetakene.
Fra desember 2016 har andre helseforetak vært invitert til samarbeid om retningslinjer. Helgelandssyke-
huset (2018), Sykehuset Østfold (2020), Finnmarkssykehuset (2021) har sluttet seg til arbeidet, og deltatt  
i fagråd. Sykehuset Innlandet blir med i samarbeidet fra mars 2022.

Dette har reist behov for å innføre et skille for felles (interregionalt) og regionalt fagråd. Fra 1. kvartal 
2022 ivaretar Fagråd ambulanse Midt-Norge rollen som ett av tre fagråd som er operative, beslutter  
og rapporterer til Fagledernettverket HMN. Dette fagrådet binder de tre klinikkene/ambulanse- 
avdelingene i Midt-Norge sammen i et representativt og forpliktende fellesskap som omfatter mange 
forhold, der felles retningslinjer er ett område. Rådet sees som et hensiktsmessig virkemiddel for  
konsensus og forankring, både om retningslinjer og andre saker i videre utvikling av ambulansetjenesten 
i Midt-Norge. Det er behov for fokus også på andre saker enn retningslinjer, som regional IKT-utvikling, 

Midt-Norge er i en spesielt sterk posisjon når 
det gjelder samarbeid innenfor regionen om 
felles utvikling av ambulansetjenesten. 
Et aktivt fagråd der avdelingene utveksler 
ressurser med Fellesfunksjonen som 
sekretariat, har vist seg å fungere effektivt.

Samarbeid med foretak 
utenfor Midt-Norge

Figur 40. 
Interregionalt 
samarbeid 
anno 2021
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tett oppfølging knyttet til materiell, samhandlingsutfordringer særlig opp mot legevakt, og andre 
lokale operative utfordringer. Et «Felles fagråd ambulanse», som også omfatter helseforetak utenfor 
regionen fungerer som redaksjonsgruppe for FRAM. Felles fagråd har fast representasjon fra hvert 
deltakende foretak, med minimum avdelingssjef eller representant for denne (kan være fagrådgiver) 
og medisinsk rådgiver. Ytterligere representasjon fra deltakende foretak kan variere med oppgaver 
og andre behov.

Fagrådene fungerer etter konsensusprinsippet. Det forutsettes at hvert enkelt deltakende foretak 
deler sine ressurser og erfaringer, bidrar til gode prosesser mot konsensus, utviser nødvendig  
fleksibilitet og implementerer retningslinjer i det tempo kompetanse og andre forhold i det enkelte 
foretak tillater.

Hva griper FRAM inn i
Erfaringen er at arbeid med retningslinjer griper inn i det meste – som for eksempel  
kompetansearbeid, læring, undervisning, veiledning, kollegialt samarbeid, samarbeidsrelasjoner, 
ansvarsforhold, materiell, kommunikasjonsteknologi- og løsninger, elektronisk ambulansejournal, 
analysearbeid og andre praktiske løsninger.

Vurdering
Det oppleves som udelt positivt og fruktbart å samarbeide tett med tilsvarende tjenester  
i andre regioner. Helse Midt-Norge ivaretar videre sine regionale utviklingsbehov for  
ambulansetjenesten gjennom det arbeidet klinikkene gjør, støttet og koordinert av  
Fellesfunksjonen, Fagråd ambulanse og Fagledernettverket.

Felles fagråd ambulanse
Det har vært avholdt 6 møter i Felles fagråd ambulanse i 2021. For å skape et godt grunnlag for  
konsensusprosesser, kan møter på Teams ikke fullt ut erstatte fysiske møter, og pandemien har  
gitt begrensninger. Ut fra forutsetningene har fagrådet fungert svært godt med tanke på utvikling, 
beslutninger og i mange tilfeller forankring, med representativ deltakelse, gode bidrag,  
og effektive møter. 
Viktige saker har vært:
  •  Arbeid for å gjøre retningslinjene mer generiske, samkjøring med samarbeidende 
   foretak utenfor Midt-Norge
  •  Smertelindring generelt, og spesielt
   - Forberedelse til innføring av fentanyl intravenøst
   - Ny indikasjon for esketamin (Esketamin også ved sterke sykdomssmerter), 
     samt dosejustering 
  •  Ny retningslinje for enredder, bruk av tolketjeneste og pasienter med trakeostomi
  •  Korona – med oppfølging og endringer i flere runder etter som pandemibildet har skiftet, 
   nye erfaringer har vært høstet og nye muligheter har kommet
  •  Furosemid – beslutning om å ta dette ut av legemiddeloppsettet
  •  Nye legemidler; ASA intravenøst når peroral medikasjon ikke er mulig
  •  Farmasistøtte fra sykehusapotekene, planlegging av et nytt kompetanseløp for 
   legemiddelhåndtering i samarbeid med sykehusapotekene
  •  Innføring av behandlingsmetodikk (Rapid Rhino®) ved neseblødning
  •  Hypotermi – utprøving og beslutning om innfasing av Bair Hugger®
  •  Vurdering av innfasing av ultralyd (POCUS), pasientnære analyser (PNA; troponin, CRP) 
   og intraossøs tilgang
  •  Fokus på kvalitetsarbeid: Smerteregistrering (NRS), kvalitetskontroll, 
   behandling av barn, trombolyse
  •  Oppdateringer og utvikling i prehospital pasientjournal (PPJ)
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FENTANYL

I Helse Midt-Norge har vi hatt fokus på smertelindring prehospitalt i mange år og har gjort flere grep  
for å fylle «verktøykassa». Nå velger vi bytte ut morfin med fentanyl. Helse Fonna var det første  
helseforetaket i Norge som byttet ut morfin med fentanyl prehospitalt, med et prøveprosjekt fra 2020. 
Prosjektet gikk over all forventning, og i januar 2021 gikk alle ambulansestasjoner i Helse Fonna over til 
fentanyl. Alf Stolt-Nielsen Reksten, seksjonsoverlege ved ambulansetjenesten i Helse Fonna ser fentanyl 
som svært godt egnet prehospitalt fordi legemiddelet virker hurtig, og fordi virkningen er kort. Pasienten 
er smertelindret i 30-60 minutter med fentanyl, mens en med morfin er smertelindret i tre til seks timer.

Ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge og Helgelandssykehuset startet opp med å gi fentanyl som  
nesespray (intranasalt) allerede i 2019. Først nå tas fentanyl i bruk for intravenøs bruk, og erstatter  
morfin. Midt-Norge bruker journaldata for å følge effekt av behandling som gis. Tall fra 2020 for  
ambulansetjenesten viser at pasienter med smerteproblem i snitt oppga smerte på 8,3 da de ble  
hentet i ambulansen og før de hadde fått smertebehandling. Etter å ha fått første dose morfin,  
var smertescore i snitt 4,4, vesentlig høyere enn målsetting 3 eller lavere på smerteskalaen.

Det er planlagt at morfin byttes ut med fentanyl i hele Midt-Norge før 1.4.22, men ved St. Olavs hospital 
gjøres skiftet i løpet av februar 2022. Det blir sendt utfyllende informasjon til samarbeidspartnerne 
i akuttkjeden. 

• Fentanyl er et sterktvirkende, syntetisk opioid, som benyttes i smertebehandling
• Legemiddelet gis først og fremst som intravenøs injeksjon, men finnes også som nesespray  
 eller sugetabletter til bruk ved akutte smerter 
• Ved intravenøs injeksjon oppnås maksimal effekt innen 2-5 minutter. Effekten varer 
 15-60 minutter etter mindre enkeltdoser. 
• De mest alvorlige bivirkningene av fentanyl er respirasjonsdepresjon (svekket pustefunksjon,  
 evt. pustestans), dyp søvn
• Motgift til fentanyl er stimulering og nalokson
• Fentanyl er vektmessig (milligram for milligram) 75-100 ganger sterkere enn morfin 
• Fentanyl brukes ved generell anestesi ved norske sykehus, og benyttes av anestesileger 
 i luftambulansetjenesten i Norge 
• Ved landets legevakter er ikke legemiddelet i bruk 

Bytter ut morfin med 
fentanyl i ambulansene
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- Vi fikk opplæring før jul og fentanyl ble innført i februar 22, 
forteller Ingeborg Svarlien, ambulansearbeider ved 
St. Olavs hospital.

Lyktes ikke helt med morfin
I flere år ble pasienters smerteskår systematisk undersøkt. 
Tidligere avdelingssjef Erlend Sundland med flere skrev 
fagartikler om funnene. De viste alltid det samme:  
Pasientene ble ikke godt nok smertelindret av  
ambulansetjenesten.

Ideelt sett skulle pasientene vært levert til akuttmottaket 
med en smerteskår tre eller lavere på NRS-skalaen.  
Tjenesten feilet altså jevnt over på det helt grunnleggende  
å gjøre pasienter mest mulig fri for smerte når de var  
skadet eller alvorlig syke.

Når hun har gitt fentanyl til pasienter opplever hun at  
effekten er så god at pasientene oppfatter at bivirkningene 
har mindre betydning.
- Pasienten får bedre smertelindring. Virkning kommer  
raskere og det har ikke vært behov for spesielle tiltak ved  
bivirkninger. Ved morfinbruk har jeg opplevd at  
bivirkningene er mer dominerende enn effekten.
- Til nå opplever jeg fentanyl som en veldig positiv endring, 
og som et bedre legemiddel i tjenesten, og vi har fått  
retningslinjer som treffer godt.

Målet nås lettere
Før og under innføringen av fentanyl pågår et  
«NRS-prosjekt», hvor pasientens smerteskår dokumenteres 
(0-10) før, under og etter behandling i ambulansen. Det er  
en ekstra oppfordring til at man skal huske å skåre smerten 
uansett hvilket legemiddel man bruker.

- For noen er det nok med én dose, andre trenger flere. En skår på tre eller lavere er målet. Ved akutt 
koronarsyndrom bør pasienten bli smertefri. Hun opplever en større måloppnåelse etter innføringen  
av fentanyl.
Siden hun kun har jobbet i bytjeneste siden innføringen, så skulle hun gjerne visst om det er den samme 
eller en annen oppfatning i distriktet. Ambulansene der kjører gjerne med pasienten i lengre tid  
og halveringstiden for fentanyl er lagt kortere enn ved morfin.

– ET INTERVJU MED INGEBORG SVARLIEN

En endring til det  
bedre for pasientene
Vi har spurt ambulansearbeider Ingeborg Svarlien om hvordan 
hun har opplevd skiftet da morfin ble tatt ut av legemiddelporteføljen 
til Midt-Norge.

Ingeborg Svarlien, ambulansearbeider ved St. Olavs hospital.
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Intranasalt for barn
Når det gjelder barn har de hatt nasal administrasjon en god stund.
- Vi har kunnet gi instanyl og fentanyl via nesa siden 2019. Nå har vi kun fentanyl, som vi trekker  
opp selv.

Det har også hendt at Svarlien har gitt dette på kalde voksne pasienter, som for eksempel er funnet ute.
- Da kan vi gi dem en startdose intranasalt, så får vi dem inn i varmen og fortsetter behandlingen  
intravenøst.

Svarlien savner åpenbart ikke morfin i legemiddelporteføljen, men er det noen smertelindrende  
legemidler hun gjerne skulle hatt? Sykehuset Innlandet tester blant annet ut metoksyfluran, hvor  
man gir smertelindring ved at pasienten inhalerer gass fra en fløytelignende gjenstand.

- Vi har et godt utvalg av smertestillende legemidler, synes jeg. Vi har paracetamol, esketamin,  
ketorolac og nå også fentanyl, sier Svarlien.

Disse brukes i ulike kombinasjoner.

Det går framover
Er det skadesmerter kan ofte en blanding av esketamin og fentanyl gi god effekt. Er det sykdomssmerter 
er det ofte andre kombinasjoner som er førstevalget.

Det mest utfordrende med smertebehandling er nettopp at den må tilpasses hvert individ.  
Den normale dosen på fentanyl er et mikrogram pr. kilo intravenøst. Det kan titreres inntil tre  
mikrogram pr. kilo. Etter det må man konsultere med lege, men på grunnlag av erfaringer lages  
det nå et tillegg i legemiddelprosedyren for «påfyll» fra 30 minutter etter siste del av startdosen.

Skal man bruke fentanyl intravenøst på barn under to år, så må luftambulanselege konfereres via AMK. 
Skal man gi intranasalt til barn under et år, så må man også konferere.

Ingeborg Svarlien har jobbet i ambulansetjenesten siden 2013. Da var hun lærling på Røros.  
Etter fagprøven fikk hun en fast stilling på Frøya. Da hun begynte på sykepleierutdanning i 2017 ble det 
jobbing i Trondheim fordi det ble litt langt å pendle ut i distriktet, så nå har det blitt bytjeneste i stedet.

- Jeg har ikke vært så lenge i ambulansetjenesten, men det har vært en stor utvikling bare på disse årene, 
både når det gjelder innholdet i legemiddelenheten og også prosedyrene, sier Svarlien fornøyd.
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Pandemien har påvirket aktiviteten for samhandlingskoordinatorene og satt sine begrensninger for hva 
man har kunnet gjennomføre. Det er ansatt nye samhandlingskoordinatorer både i St. Olavs hospital 
HF og Helse Møre og Romsdal HF, og man har brukt tid på å opparbeide seg kjennskap til hverandre, 
prehospital klinikk og deres utfordringer innen psykisk helse og rus. Samhandlingskoordinator for Helse 
Nord-Trøndelag er Julie Røstad Kvam, Nina Nymo for St. Olavs hospital HF og Anja Mari Bjørkavåg for 
Helse Møre og Romsdal.

Det har vært en dreining i samarbeidsflaten fra akutt 
ambulante team til samarbeid med akutt-avdelinger i psykisk 
helsevern som har vaktordning 24/7. Dette er etablert ved 
St. Olavs hospital HF og Helse Nord-Trøndelag.
Tall for 2021 viser noe økning i oppdragsmengde med 
primærproblem psykisk sykdom for ambulansetjenesten 
i Midt-Norge, særlig en påtagelig økning ved St. Olavs 
hospital. Årsaksforholdene er uklare. Vi vet at en del oppdrag 
kamufleres på grunn av måten oppdrag blir meldt til AMK 
og hvordan de registreres. Det vil bli foreslått endringer 
i registreringspraksis. Når det gjelder bruk av politi på 
oppdrag med primærproblem psykisk sykdom er det ingen vesentlige endringer i Helse Møre og Romsdal 
og Helse Nord-Trøndelag, men en økning på 124 oppdrag ved St. Olavs hospital. Den generelle bruken av 
politi på helseoppdrag øker noe i regionen.

PSYKISK HELSE OG RUS

Samhandling mellom 
psykisk helsevern 
og prehospital tjeneste
Psykisk helse og rus er fortsatt i fokus. Pandemi og endring 
i samarbeidsflater har påvirket arbeidet. Mye gjenstår i et 
komplisert fagfelt. Forventningene til en god utvikling er store.

Samhandlingskoordinator for Helse Nord-Trøndelag 
Julie Røstad Kvam og Anja Mari Bjørkavåg.
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Figur 41. Utvikling i psykisk lidelse fra 2015-2021 Figur 42. Utvikling i oppdrag psykisk lidelse 
med politibistand

Psykisk lidelse Oppdrag med politibistand
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Ambulansetjenesten vil i løpet av 2022 oppleve økt innsats fra samhandlingskoordinatorene. Det er  
satt i verk samhandlingsarena mellom prehospital tjeneste, de andre nødetatene, legevakt og akutt  
psykisk helse i alle tre foretak. Her er også AMK-sentralene med, og man håper at dette bidrar til økt  
samhandling og mer tilgjengelig beslutningsstøtte ved hendelser med akutt psykisk syke. Det er fokus  
på kartlegging og håndtering av ressurskrevende hyppige brukere for nødetatene. En annen viktig faktor 
er at jevnlige møter mellom tjenestene bidrar til å skape bedre felles forståelse av hverandre og av  
de ulike tjenestene.

Samhandlingskoordinatorene er invitert med i en nasjonal nettverksgruppe «Prehospitalt psykisk  
helsearbeid» med formål om å sammen utvikle faget og tilbudet. Deltakerne er ressurspersoner fra 
helseforetak og utdanningsinstitusjoner som møtes hver 8. uke, deler erfaringer fra ulike deler av Norge, 
bidrar til fagutveksling, økt fagkompetanse og inviterer til en årlig fagsamling.

Kompetanseheving i de prehospitale klinikkene/seksjonene er et av de store arbeidsområdene for  
samhandlingskoordinatorene. Vi har sett til andre helseforetak og hvordan de har løst utfordringen med 
å øke kompetanse innenfor transport av psykisk syke. Flere helseforetak har tatt i bruk VR-simulering 
med målsetting om at dette bidrar til økt profesjons- og relasjonskompetanse som vil gi en forbedret 
pasientbehandling samt bidra til å redusere personskader, usikkerhet og utrygghet hos personellet.  
Om dette er tiltak som skal implementeres i Helse Midt-Norge, er ikke avklart.

Vi ønsker å se på muligheten for å utvikle et kompetanseløp innen psykisk helse med flere nivåer som 
rullerer over 5 år. Noe av suksessfaktoren for læring er gjentagelse, og en har årlig re-sertifisering innen 
psykisk helse i tillegg til kompetanseløpet som bidrar til bedre læring. Dette arbeidet er i startgropen  
i 2021 og noe av det vi vil bruke mye tid på i året som kommer.

PILOT

Flere legevakt- og AMK-sentraler i Midt-Norge har mot slutten av 2021 tatt i bruk video som supplement 
til telefonsamtale mellom pasient og operatør. Prosjektet Videooverføring til AMK- og legevaktsentraler 
skjer i tett samarbeid mellom Helsedirektoratet og Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjennom den  
nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv». Løsningen er gjort så sikker at ingen  
pasientopplysninger skal komme på avveie. Videoløsningen blir også implementert i Hjelp  
113-appen, hvor posisjonen til innringer kommer automatisk opp hos AMK-operatør.

Ambulansetjenesten står foreløpig utenfor denne løsningen, og i Fagledernettverksmøte i november 
2021 ble det besluttet å initiere en pilot for utprøving av video. Med økende oppdragsmengde for  
ambulansetjenesten og sentralisering av legevakter, vil konferering som beslutningsstøtte være en  
viktig og sannsynlig økende praksis. Undersøkelse i hjemmet eller på skadested før konferering med lege 
angående videre tiltak, kan være en god løsning på flere henvendelser. Gitt at det skjer under  

Pilot «Videoassistert
beslutningsstøtte 
i ambulansetjenesten»
Spennende ny løsning for konferanse med lege. Vil det gi økt kvalitet  
på beslutningsstøtte, bedret pasientsikkerhet og endret arbeidsflyt  
i ambulansetjenesten?
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trygge rammer, kan det være ressursbesparende og til det beste for pasienten. Videobilder kan øke  
kvaliteten på informasjonsoverføringen, i tillegg til dagens tale over nødnett.

Sommeren 2022 starter vi opp en pilot ved tre ambulansestasjoner i hvert helseforetak i Midt-Norge. 
Målet vil være å teste om videooverføring er et nyttig og godt supplement til nødnett i konferering 
mellom ambulansepersonell og lege. I piloten vil vi bruke en løsning tilsvarende den AMK  
og legevaktssentraler allerede har tatt i bruk, utviklet av Norsk luftambulanse. Målet for framtida  
er et system integrert i PPJ og Helseplattformen.

Videoassistert beslutningsstøtte er i sanntid, og video lagres ikke, kun logg. Video skal derfor brukes 
som et supplement til taleløsningen vi bruker i dag. Det jobbes parallelt med en bedre løsning for 
logget lyd. De involverte har plikt til å føre egen journal, og ansvarsforhold når det innhentes  
beslutningsstøtte, er som før.

Det blir spennende å teste ut denne løsningen, se om det vil gi økt kvalitet på beslutningsstøtten  
og om det vil endre arbeidsflyten i ambulansetjenesten.

Ambulansetjenesten har i mange år benyttet seg av nettbrett (iPad) til bruk for sjekklister av ambulanse 
og til oppslag i retningslinjer under oppdrag. Disse nettbrettene har nå blitt så gamle at de ikke lenger 
kan motta nødvendige oppdateringer. Det er derfor besluttet å innføre iPhone 13 Pro Max som erstatter 
for disse nettbrettene. Valget av en moderne smarttelefon gjør at vi kan benytte denne som et verktøy på 
flere områder. Alle ambulanser skal ha to mobiler som beredskapstelefon ved bla. utfall av nødnett, en 
smarttelefon og eksisterende beredskapstelefon med lang batterilevetid.

Appene som er valgt ut vil kunne fungere som beslutningsstøtte og informasjonsstøtte under oppdrag. 
Utvalget av apper kan oppdateres uten at det er behov for lokal installasjon på hver enkelt telefon.  
Prosjektet videoassistert beslutningsstøtte i ambulansetjenesten vil benytte smarttelefonen.

Smarttelefon i ambulansen
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HP LINK

2022 er året Helseplattformen går «live». Først ut med HP link i ambulansetjenesten 
er St. Olavs hospital.

Der er to mål for bruk av HP Link i ambulansetjenesten:
 1. Bedre pasientsikkerhet
 2. Øke trygghet og tilfredshet i yrkesutøvelsen for prehospitalt personell

Når ambulansepersonellet mottar oppdrag fra AMK, får de hendelsesinformasjon
om oppdraget (som i dag), samt en tilgang til pasientjournal i HP Link. For å gi  
ambulansepersonellet rask tilgang til nødvendig tidskritisk informasjon, er det  
designet «Side 1» og «Side 2».

Ett oppslag i «Side 1» gir ambulansepersonellet informasjon om:
  • Pasient-ID med bilde
  • Allergier/anafylaksi
  • HLR-status
  • Smittestatus
  • Medisinliste
  • Helsefaglige team, fastlege
  • Flagg med særlig viktig informasjon, f.eks.
   - Gravid, synshemmet, hørselshemmet
   - Truende adferd/voldsrisiko 

«Side 2» gir informasjon om:
  • Ytterligere personopplysninger som adresse og midlertidig adresse (f.eks. korttidsopphold)
  • Pårørende (og kontaktinformasjon på disse), verge, behov for tolk
  • Barn som pårørende (under 18 år)
  • Medisinsk historikk og kirurgisk historikk
  • Pacemaker, ICD, ulike implantat

I tillegg gis blant annet tilgang til individuell plan/kriseplan, overflyttingsrapport og utskrivningsrapport.

HP Link vil medføre endring i teknisk utstyr. Det testes og vurderes ulike tekniske løsninger, 
og resultatet vil være fremtidsrettet og varig. Mer informasjon finnes i Tiltaksbok Overordnet. 
Det vil komme eget kapittel i FRAM.

Helseplattformen for
ambulansetjenesten
HP Link = tilgang til informasjon fra pasientens journal. HP Link skal ikke 
erstatte god pasientundersøkelse, men være et supplement.

Figur 43. 
Deler av Side 1 
i HP Link, fiktiv pasient
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Figur 43. 
Deler av Side 1 
i HP Link, fiktiv pasient

Helse Sør-Øst har invitert Helse Midt-Norge og Helse Vest til å være med på en pilot for å prøve 
produktteam som måte å videreutvikle PPJ på. Ambulansepersonell, fageksperter, arkitekter, 
utviklere, IKT-ressurser fra regionene og leverandør Bliksund jobber sammen i utviklingsteam. 
Det bidrar til samme situasjonsforståelse i hvor endringer og forbedringer utvikles og testes. 
Smidig metodikk forkorter utviklingssyklusen 
og sørger for kontinuerlig levering av ny  
funksjonalitet med høy kvalitet som til enhver  
tid svarer på de gjeldende brukerbehovene.  
Det interregionale samarbeidet ser betydelig  
verdi i smidig produktteam og ønsker å fortsette  
å bruke arbeidsmetodikken.

PPJ i Midt-Norge
Endringsønsker og videreutvikling har stort fokus 
på arbeidsprosesser og arbeidsflyt. Brukerbehov 
og scenario beskrives av fageksperter, som tar 
gjennomgang med personell i tjenesten og med de 
andre regionene. Virksomhetsarkitekter utvikler informasjonsmodell, ser sammenhenger,  
integrasjoner og tegner veikart for systemene.

Det ble gjennomført en stor oppgradering av PPJ-løsningen og plattformen i mai 2021.  
Omfattende testing av systemet ble utført av fagekspertene for PPJ i ambulansetjenesten  
og HEMIT-ressurser fra test, release og drift. Et stort apparat med mange ulike IKT fagområder 
involveres og det er et stort fokus på å sikre en stabil PPJ- løsning. Ressurspersonene for PPJ 
var i beredskap på produksjonssettingsdagen, som for øvrig gikk problemfritt. HEMIT drifter 
løsningen og gir support 24/7. Også Syketransportbilene fører nå sine oppdrag i PPJ-appen.

Felles nasjonal Prehospital pasientjournal
Regional PPJ er innført i Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst, piloteres i Helse Vest, og Helse 
Nord planlegger oppstart. Løsningen har allerede gitt gevinster, men det er bred enighet  
om at det er nødvendig med en nasjonal løsning for å kunne realisere det fulle potensialet  
i en sømløs samhandling på tvers av regionene.

Helse Sør-Øst har i interregionalt IKT direktørmøte fått i oppdrag å utrede mulighetene for  
å realisere en slik løsning. En overordnet konseptutredning utføres i det etablerte  
interregionale samarbeidet rundt PPJ mellom Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst.  
I tillegg blir Helse Nord invitert inn i samarbeidet.

PPJ

Smidig arbeidsmetodikk med
Prehospital pasientjournal
Vi ønsker en raskere vei fra ide til realisering ved å benytte konseptet 
«produktteam» som understøtter og sikrer kontinuerlig utvikling av 
løsningen prehospital pasientjournal (PPJ). Smidig metodikk bygger på 
prinsipper om tett samhandling for å skape mest mulig verdi.

Figur 44. Arbeidsmetodikk i produktteam
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Mål for utvikling av felles nasjonal PPJ er:
  • Bedre innsikt i prehospital virksomhet og pasientbehandling
  • Effektiv administrasjon av journaler i henhold til lov og forskrift
  • Effektiv og sikker samhandling i den prehospitale behandlingskjeden
  • Beslutningstøtte og kvalitetssikring integrert i den elektroniske ambulansejournalen
  • Tilgang til relevant informasjon om pasienten for helsepersonell i den prehospitale kjeden

En felles nasjonal løsning vil kunne gi gevinster på følgende områder:
  • Riktig dokumentasjon av etappetransport på tvers av ressurser (bil, båt, helikopter, fly) både 
   i og mellom regionene
  • En sammenhengende pasientjournal gjennom flere transportforløp
  • Tilgang til informasjon om pasienten på tvers av regionene
  • Enklere standardisering av helsehjelpen og kodeverk
  • Mulighet til å konsultere spesialist på tvers av regionene
  • Enklere integrasjon med ny nasjonal AMK-løsning

Etablering av en felles nasjonal ambulansejournal vil passe godt med øvrig strategi på det prehospitale 
området. Det nasjonale multimonitorprosjektet anbefaler etablering av en felles nasjonal løsning for 
både ambulansejournal og ny multimonitor.

BEDRE NØDMELDETJENESTE

Vi har seks millioner innbyggere i Norge, men vi har forbausende ulike systemer i prehospital tjeneste. 
En standardisert nødmeldetjeneste med ny AMK IKT-struktur bør bidra sterkt til en mer strømlinjeformet 
prehospital sektor - en målsetting mot 2030.

Det sier Tore Paulsen, fersk seksjonsleder i AMK Møre og Romsdal.
- Helseforetakene bør satse mer på nødmeldetjenesten og innse at ressursknapphet setter  
begrensninger på nødvendig kvalitetsarbeid som ville gitt en bedre og mer effektiv tjeneste, fastslår han.

Etter nesten 20 år i ambulansetjenesten, de siste ti som fagrådgiver, tok Tore Paulsen et sprang videre  
og ble seksjonsleder ved AMK Møre og Romsdal i starten av januar 2022.
- Det var en hurtigvirkende prosess rett før jul i desember. Det gikk fort! AMK har alltid vært hjertet nært, 
så jeg er glad for å være gitt tilliten som seksjonsleder, sier han.

Fra ambulanse til AMK 
- Fire viktige punkter for 
en bedre nødmeldetjeneste
- Vekk fra silotenking, etablèr felles fora med fokusområder, formaliser 
utdanningen av AMK-operatører, og legg arbeid i å avklare begreper, 
er budskapet fra AMK-leder.
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Fire siloer   
Han har jobbet operativt i ambulansen både i distrikt og by, og var også AMK-koordinator da det var  
to AMK- sentraler i Møre og Romsdal.

- Jeg hadde jobb i AMK Sunnmøre da de to sentralene ble slått sammen til en i 2015.
Samtidig som han opplever at AMK og ambulansetjenesten står hverandre nær i samarbeid  
og samvirke, så opplever han likevel at det kunne vært nærere.

- I løpet av de 2,5 månedene i jobben ser jeg at avstanden likevel er stor fordi det er silotenking  
i helsevesenet. I prehospital tjeneste kunne alle profitert på tettere samarbeid mellom  
ambulansetjenesten, nødmeldetjenesten, luftambulansetjenesten og primærhelsetjenesten.
Samtidig som man er nære samarbeidspartnere, så er det lite felles kvalitetsarbeid, retningslinjer, 
prosedyrer og øvelser.

- Det er mange lokale initiativ mellom legevakt og ambulansetjeneste, men i selve systemdannelsen  
så har vi et forbedringspotensial.
Samtidig har man pålegg i planverket om å ha gode samarbeidsplaner.

- I Møre og Romsdal er utfordringen at det blir et dokument man ferdigstiller, og så sliter man  
med ressursknapphet for å kunne gjøre den jobben man blir enige om.

Fellesfora med fokusområder
Paulsen savner den målrettede og langsiktige satsingen på samvirke og bedre samhandling,  
som kan føre til større forståelse, effektivitet og gjensidig læring.
- Der har jeg lyst til at vi i fellesskap ser behov for å gjøre et framstøt på dette i årene som kommer.

Seksjonsleder Tore Paulsen.
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Han konkretiserer dette i noen punkter.

For det første ønsker han at det etableres felles fora der man samarbeider med ambulanse, legevakt 
og legevaktsentral med regelmessige møter og felles faglig fokusområde. Han ønsker også at  
personell hospiterer mer på tvers.

- Det er ikke så mye som skal til for å få til dette. Det er egentlig bare å møtes og prate mer sammen. 
Han tror ikke helseforetakene egentlig har forstått hvilken rolle de prehospitale tjenestene har i både 
standardiserte og normale pasientforløp i tillegg til akuttforløpene.

- Arbeidet AMK gjør er viktig for utfallet av den helsehjelpen som blir gitt. Viktige beslutninger tas også 
på 113, selv om ambulansetjenesten har den første fysiske pasientkontakten.

Formalisert AMK-utdanning
Det er behov for å styrke kompetansebyggingen i AMK-sentralene. De siste 10-15 årene har det vært 
en enorm utvikling i ambulansetjenesten. Selv om det har vært en god utvikling i AMK også, har den 
muligens ikke vært like stor.

- OsloMet sitt tilbud om operatørutdanning er veldig etterlengta. Innen fem til ti år er man nødt til  
å få kontrollromsarbeidet i legevaktsentraler og på AMK i et formalisert utdanningssystem.
Tore Paulsen har også tro på at personellet bør rekrutteres ut fra egenskaper som kommunikasjons-
ferdigheter, vurderingsevne og beslutningstaking, og en utdanning i operativ psykologi er også  
en klar fordel.

Systematisk simuleringstrening
All erfaring tilsier at simuleringstrening er viktig for læring og kvalitetsutvikling i prehospital sektor.  
I ambulansetjenesten har man rikholdig tilgang til simuleringstrening, med hjerte-lungeredning  
og fysisk øvingsutstyr.

- På AMK mangler vi gode simuleringsverktøy hvor operatørene får teamtrening på ulike typer  
situasjoner med de IKT-systemene man benytter i arbeidshverdagen. Veiledning og gjennomgang av 
lydlogg gir god læring for operatørene. Det trengs et integrert IKT-system som man kan benytte i det 
daglige. For å få en mer effektiv og bedre tjeneste på tvers av sektoren tror Paulsen at det er urealisert 
potensial for å se på rutiner og prosedyrer i ambulansetjenesten, særlig de som går på myndighet  
og ansvar, og sette dem mer i sammenheng med det arbeidet som foregår på AMK.

- Vi burde jobbe i et felles system hvor det er overenstemmelse mellom rutiner og prosedyrer.  
Det trengs mer brobygging.

Her tenker han primært på hverdagshendelsene, ikke de store hendelsene.

Begrepsavklaringer
Han nevner en regional flåteveileder hvor man faktisk blir enige om hva et begrep som gul respons, 
altså det å iverksette omgående, egentlig betyr. Hva er akseptable nyanser innenfor dette begrepet 
som kan oppfattes som diffust? Kan man bruke fem minutter ekstra for å foreta et vaktskifte?
Noen AMK-sentraler har utstrakt ventetid på at ambulanser skal bli ledige. Heldigvis er Helse Møre  
og Romsdal sin ambulansetjeneste forskånet for dette.

- Både AMK, ambulanse og luftambulansetjenesten ville ha profitert på en felles forståelse ved å  
utvikle prosedyrer og retningslinjer i fellesskap.
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Så hvordan gå fram for å starte et slikt arbeid?
- Det er etablert regionale felles fagråd i ambulansetjenesten, på AMK og i luftambulansetjenesten.  
På sikt bør man ha felles møtepunkter i disse hvor alle parter er involvert, der man ser på konkrete 
ting som sprik i prosedyrer og retningslinjer og rett og slett snakker mer sammen for å finne  
hverandre. Møtepunktene er jo allerede etablert – vi må bare investere mer i arbeidet alle mann alle.

Når ny nasjonal IKT-løsning for AMK-sentralene skal prøves ut og implementeres, så vil det være  
en god anledning til å se hvordan dette verktøyet praktisk kan brukes for å bedre samhandlingen.

I Møre og Romsdals AMK-sentral er det budsjettert med at inntil to kan få studiestøtte til å ta den nye 
operatørutdanningen på OsloMet årlig, og en vil få studiestøtte til å ta det operative psykologistudiet 
på Universitetet i Bergen.

- Dette er viktig kompetansebygging.
Paulsen tar med seg erfaringene og nettverket fra ambulansetjenesten inn i den nye jobben.
- Jeg vil være med å løfte AMK og de flotte kollegaene der. Og allerede nå lærer jeg mye som kan  
bringes tilbake til ambulansetjenesten.

Oppsummert er dette Paulsens fire punkter: Felles forpliktende fora med fokusområder  
i ambulanse, luftambulanse- og nødmeldetjenesten, at man øker andelen personell med en  
formalisert operatørutdanning jevnt og trutt, systematisk simuleringstrening i hverdagen  
og å jobbe for å få mer felles presis forståelse omkring begreper.

Det interregionale prosjektet AMK IKT arbeider sammen med leverandøren Locus Solution AS, med 
å utvikle og implementere en ny, felles løsning for AMK-sentralene i Norge. Den nye løsningen heter 
Locus Emergency og skal erstatte dagens løsning for hendelse, oppdrag og flåtestyring. Prosjektet AMK 
Mottak i Helse Midt-Norge bistår AMK-sentralene i å ta imot og innføre løsningen ved regionens tre 
AMK-sentraler. Løsningen driftes felles for alle landets 16 AMK-sentraler av Norsk Helsenett (NHN).

Dagens løsning er gammel og utdatert og begrenser sterkt muligheter til samhandling og koordinering 
innen helsetjenesten. Dette har vært en kjent svakhet i mange år, og ble påpekt i 22. juli-rapporten.
Ved å ta i bruk den nye løsningen, skal AMK-sentralene i Helse Midt-Norge få økt evne til å håndtere 
daglig drift, og operatøren vil få en ny arbeidsflate som gir bedre støtte for arbeidsflyt.

Løsningen skal på sikt etter innføring bidra i stor grad til økt beslutningstøtte for operatørene med 
forslag til respons basert på valgte oppslag og kriterier i Norsk Medisinsk indeks (NIMN). En vil også 
gjennom bruk av nøkkelord i tekstfelt kunne foreslå aktuelle oppslag i NIMN. Løsningen vil foreslå de 

NESTE GENERASJONS AMK-SYSTEM

Ny AMK løsning 
– nye muligheter
Neste generasjons AMK-system vil være viktig for evnen til 
å gi befolkningen rask, riktig og koordinert helsehjelp.
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nærmeste ressurser til en hendelse, både med kalkulert fremmetid og kjørerute som ligger til  
grunn for rutekalkulering. Beste ressurs vil i tillegg foreslås basert på kompetanse, personell, utstyr  
i ambulanse, pauser/vaktbelastning og tid til vaktskiftet. Det skjer hendelser i områder hvor det er  
nødvendig at flere AMK-sentraler, ambulanser fra forskjellige områder og luftambulanse jobber  
sammen. Den nye løsningen skal sørge for at AMK-sentralene får tilgang til felles situasjonsforståelse, 
og hvor aktørene kan samarbeide med samme hendelse i sanntid på tvers av AMK-områdene, både 
innenfor og utenfor regionen. Dette gir oss også muligheter til å håndtere store, alvorlige hendelser  
på en langt bedre måte enn i dag.

Den nye løsningen vil gjøre det enklere for en AMK-sentral å avlaste andre sentraler ved høy belastning 
eller ta over for en AMK-sentral dersom løsningen av en eller annen årsak ikke er tilgjengelig.

Prosjektet leverer også et forbedret geografisk informasjonssystem (GIS). Dette betyr at geografiske 
data og kart i AMK-løsningen driftes og forvaltes på en mer robust måte. Man vil få en plattform som 
gir bedre muligheter for innholdsstyring og samhandling av kartinnhold, og det vil bli mer og forbedret 
funksjonalitet. Ikke minst vil det nye systemet skape et godt grunnlag for å utvikle verktøy for økt 
beslutningsstøtte innen flåtestyring så vel som åstedskoordinering.

Det etableres integrasjoner mot Helseplattformen slik at all relevant informasjon og AMK-journal blir 
en del av vårt felles journalsystem i Midt-Norge.

Christoffer Strøm er leder for AMK Sør-Trøndelag og medlem av prosjektstyret i AMK IKT  
og prosjektstyret AMK Mottak. Christoffer er også systemeier for den nye AMK-løsningen,  
og vil bruke mye tid på å bidra til at prosjektet lykkes. Prosjektet leveres i to faser, hvor fase 1  
i hovedsak vil erstatte dagens løsning, samt gi sentralene noe bedre muligheter til å samarbeide  
og ta over for hverandre.

Fase 2 vil innføre ny, etterspurt funksjonalitet. Hvilke ønsker som prioriteres, bestemmes i starten av 
fase 2. I henhold til plan vil de første pilotene settes i drift vår 2023. Prosjektet er estimert til å pågå til 
slutten av 2024.

Opplæringskontoret har sammen med fagutviklere med lærlingeansvar revidert lærlingepermen  
i 2021. Dette dokumentet fungerer som lærlingens personlige faglige plan under hele læretiden.  
Grunnet pandemien er det ikke gjennomført felles oppstartsamling for 1. års lærlingene,  
heller ikke ambulanseoperativt kurs for 2. års lærlingene.

Rekruttering / lærlinger
Det er avholdt 16 fagprøver for lærlinger 
i Trøndelag og 10 i Møre og Romsdal. 

Opplæring
Opplæringskontoret 
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prosjektet lykkes. Prosjektet leveres i to faser, hvor fase 1 i hovedsak vil erstatte dagens løsning, samt gi 
sentralene noe bedre muligheter til å samarbeide og ta over for hverandre.  

Fase 2 vil innføre ny, etterspurt funksjonalitet. Hvilke ønsker som prioriteres, bestemmes i starten av fase 2.  

I henhold til plan vil de første pilotene settes i drift vår 2023. Prosjektet er estimert til å pågå til slutten av 2024.  

 

Opplæring   
Opplæringskontoret 
Opplæringskontoret har sammen med fagutviklere med lærlingeansvar revidert lærlingepermen i 2021. Dette 
dokumentet fungerer som lærlingens personlige faglige plan under hele læretiden. Grunnet pandemien er det 
ikke gjennomført felles oppstartsamling for 1. års lærlingene, heller ikke ambulanseoperativt kurs for 2. års 
lærlingene. 

Rekruttering / lærlinger 
Det er avholdt 16 fagprøver for lærlinger i Trøndelag og 10 i Møre og Romsdal. 

Tabell 12. Oversikt over lærlinger i Helse Midt-Norge 

Helseforetak 1. års lærlinger 2. års lærlinger 

HMR 15 17 

HNT 8 6 

STO 12 11 

Totalt i HMN 35 34 

HMR: Helse Møre og Romsdal, HNT: Helse Nord-Trøndelag, STO: St. Olavs hospital  
 

Kjøreopplæring  
Grunnkurs og vedlikeholdstrening i utrykningskjøring ble gjennomført tilnærmet som normalt for egne 
mannskaper gjennom året. Teoriundervisningen for Sør-Trøndelag ble gjennomført digitalt på Skype. Vi hadde 
deltagere fra andre nødetater ved våre kurs i høstsemesteret. 

Utrykningsinstruktørene gjennomførte en 
fagsamling i Inderøy 24.11.2021, med revisjon av   
innholdet for teorikursene til vedlikeholdstreningen. 
Dette har bl.a. resultert i at vi nå, etter hjelp fra 
HEMIT, kan visualisere data i analyseverktøyet Qlik 
Sense, hentet fra skademodulen i Bliksund. Et godt 
virkemiddel for å få en helhetlig skade-statistikk og 
grunnlag for videre analyse av årsaksforhold knyttet 
til spesifikke lokale hendelser. 

25. august 2021 inngikk vi en rammeavtale med 
Ålesund brannvesen KF, som går over 2+1+1 år. 
Rammeavtalen innebærer grunnkurs for 5 deltagere 
og vedlikeholdstrening for 20 deltagere årlig i 
avtaleperioden.  

Seksjonen har som mål å rekruttere 2 nye 
instruktører som skal være i drift våren 2023. 

Bilde 12. Bilde fra instruktørsamlingen i Inderøy, 24. november 2021 

Tabell 12. Oversikt over lærlinger i Helse Midt-Norge

REKRUTTERING OG OPPLÆRING



Fellesfunksjonen Ambulansetjenesten i Midt-Norge 2021

55

Kjøreopplæring
Grunnkurs og vedlikeholdstrening i utrykningskjøring ble gjennomført tilnærmet som normalt for egne 
mannskaper gjennom året. Teoriundervisningen for Sør-Trøndelag ble gjennomført digitalt på Skype. 
Vi hadde deltagere fra andre nødetater ved våre kurs i høstsemesteret.

Utrykningsinstruktørene gjennomførte en fagsamling på Inderøy 24.11.2021, med revisjon av innhol-
det for teorikursene til vedlikeholdstreningen. Dette har bl.a. resultert i at vi nå, etter hjelp fra HEMIT, 
kan visualisere data i analyseverktøyet Qlik Sense, hentet fra skademodulen i Bliksund. Et godt virkem-
iddel for å få en helhetlig skade-statistikk og grunnlag for videre analyse av årsaksforhold knyttet til 
spesifikke lokale hendelser.

25. august 2021 inngikk vi en rammeavtale med Ålesund brannvesen KF, som går over 2+1+1 år. 
Rammeavtalen innebærer grunnkurs for 5 deltagere og vedlikeholdstrening for 20 deltagere årlig 
i avtaleperioden. Seksjonen har som mål å rekruttere 2 nye instruktører som skal være i drift 
våren 2023.

I flere år er det etterspurt muligheter for å gjennomføre vedlikeholdstrening i en undervisningsbil 
klasse C1, som de fleste bruker til daglig. For å imøtekomme dette ønsket har avdelingen bestilt en 
Mercedes Vito, med mål om å gjennomføre undervisning i denne bilen innen høstsemesteret 2022. 
Denne undervisningsbilen skal rulleres mellom foretakene.

En eldre undervisningsbil er utfaset og erstattet med en ny Tesla modell X, plassert i Ålesund.  
I desember ble det gjennomført et møte med Tesla Trondheim for forventningsavklaringer knyttet  
til service og driftsstans. Vi har nå faste kontaktpersoner og prioritet på deler og service hos Tesla.  
Overgangen til elektriske biler gjør at tjenesten kan vinke farvel til mange av de klassiske  
vedlikeholdsutgiftene. En forbrenningsmotor har lav grad av energiutnytting og med over 300  
bevegelige deler er det mye som kan gå galt. El-motorens effektgrad er opp mot 85 % og er derfor  
mer energieffektive, som gjør at avdelingen har årlige besparelser på drift og vedlikehold.

Tilsyn
21. oktober gjennomførte Tilsynsseksjonen i Vegvesenet tilsyn ved et grunnkurs i Trondheim. Tilsynet 
fant ingen avvik og konkluderte med at gjennomføringen var i henhold til både utrykningsforskriften 
og Helse Midt-Norges egen undervisningsplan for kjøreopplæring. Det ble også konkludert med at det 
ble lagt til rette for måloppnåelse for elevene i undervisningen.
 

Instruktørsamlingen på Inderøy, 24. november 2021.
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KOSTNADER 

I tabellene under ser vi resultatregnskapene til de tre helseforetakene i Helse Midt-Norge. 
Oppdragsmengden i Helse Midt-Norge har økt betraktelig de siste årene og dette har resultert 
i økte kostnader til drift. Pandemien har påvirket økonomien, og økt bruk av smittevernutstyr, 
hvite biler og bemanningsproblematikk er hovedårsakene til de økte kostnadene.

Kostnader ved å drifte 
en ambulanseavdeling i 2021
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I flere år er det etterspurt muligheter for å gjennomføre vedlikeholdstrening i en undervisningsbil klasse C1, som 
de fleste bruker til daglig. For å imøtekomme dette ønsket har avdelingen bestilt en Mercedes Vito, med mål om 
å gjennomføre undervisning i denne bilen innen høstsemesteret 2022. Denne undervisningsbilen skal rulleres 
mellom foretakene. 

En eldre undervisningsbil er utfaset og erstattet med en ny Tesla modell X, plassert i Ålesund. I desember ble det 
gjennomført et møte med Tesla Trondheim for forventningsavklaringer knyttet til service og driftsstans. Vi har 
nå faste kontaktpersoner og prioritet på deler og service hos Tesla. Overgangen til elektriske biler gjør at 
tjenesten kan vinke farvel til mange av de klassiske vedlikeholdsutgiftene. En forbrenningsmotor har lav grad av 
energiutnytting og med over 300 bevegelige deler, er det mye som kan gå galt. El-motorens effektgrad er opp 
mot 85 % og er derfor mer energieffektive, som gjør at avdelingen har årlige besparelser på drift og vedlikehold.  

Tilsyn 

21. oktober gjennomførte Tilsynsseksjonen i Vegvesenet tilsyn ved et grunnkurs i Trondheim. Tilsynet fant 
ingen avvik og konkluderte med at gjennomføringen var i henhold til både utrykningsforskriften og Helse Midt-
Norges egen undervisningsplan for kjøreopplæring. Det ble også konkludert med at det ble lagt til rette for 
måloppnåelse for elevene i undervisningen. 
 

 

Kostnader ved å drifte en 
ambulanseavdeling i 2021 
I tabellene under ser vi resultatregnskapene til de tre helseforetakene i Helse Midt-Norge. Oppdragsmengden i 
Helse Midt-Norge har økt betraktelig de siste årene og dette har resultert i økte kostnader til drift. Pandemien har 
påvirket økonomien, og økt bruk av smittevernutstyr, hvite biler og bemanningsproblematikk er hovedårsakene 
til de økte kostnadene. 

Tabell 13. Regnskap Helse Møre og Romsdal 2021 for bil- og båtambulanse. 

Kontoer HMR Faktisk resultat Budsjett Differanse 

SUM -374.981.000 -359.735.000 -15.246.000 

Varekostnader -52.368.000 -50.837.000 -1.531.000 

Lønnskostnader -282.974.000 -272.239.000 -10.735.000 

Andre driftskostnader -36.271.000 -33.332.000 -2.939.000 

Interne transaksjoner -3.368.000 -3.327.000 -41.000 
 

Tabell 14. Regnskap Helse Nord-Trøndelag 2021 

Kontoer HNT Faktisk resultat Budsjett Differanse 

SUM -164.927.000 -162.125.000 -2.802.000 

Varekostnader -3.002.000 -2.365.000 -637.000 

Lønnskostnader -129.610.000 -126.759.000 -2.851.000 

Andre driftskostnader -21.144.000 -21.658.000 514.000 

Interne transaksjoner -11.171.000 -11.343.000 172.000 
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I flere år er det etterspurt muligheter for å gjennomføre vedlikeholdstrening i en undervisningsbil klasse C1, som 
de fleste bruker til daglig. For å imøtekomme dette ønsket har avdelingen bestilt en Mercedes Vito, med mål om 
å gjennomføre undervisning i denne bilen innen høstsemesteret 2022. Denne undervisningsbilen skal rulleres 
mellom foretakene. 

En eldre undervisningsbil er utfaset og erstattet med en ny Tesla modell X, plassert i Ålesund. I desember ble det 
gjennomført et møte med Tesla Trondheim for forventningsavklaringer knyttet til service og driftsstans. Vi har 
nå faste kontaktpersoner og prioritet på deler og service hos Tesla. Overgangen til elektriske biler gjør at 
tjenesten kan vinke farvel til mange av de klassiske vedlikeholdsutgiftene. En forbrenningsmotor har lav grad av 
energiutnytting og med over 300 bevegelige deler, er det mye som kan gå galt. El-motorens effektgrad er opp 
mot 85 % og er derfor mer energieffektive, som gjør at avdelingen har årlige besparelser på drift og vedlikehold.  

Tilsyn 

21. oktober gjennomførte Tilsynsseksjonen i Vegvesenet tilsyn ved et grunnkurs i Trondheim. Tilsynet fant 
ingen avvik og konkluderte med at gjennomføringen var i henhold til både utrykningsforskriften og Helse Midt-
Norges egen undervisningsplan for kjøreopplæring. Det ble også konkludert med at det ble lagt til rette for 
måloppnåelse for elevene i undervisningen. 
 

 

Kostnader ved å drifte en 
ambulanseavdeling i 2021 
I tabellene under ser vi resultatregnskapene til de tre helseforetakene i Helse Midt-Norge. Oppdragsmengden i 
Helse Midt-Norge har økt betraktelig de siste årene og dette har resultert i økte kostnader til drift. Pandemien har 
påvirket økonomien, og økt bruk av smittevernutstyr, hvite biler og bemanningsproblematikk er hovedårsakene 
til de økte kostnadene. 

Tabell 13. Regnskap Helse Møre og Romsdal 2021 for bil- og båtambulanse. 

Kontoer HMR Faktisk resultat Budsjett Differanse 

SUM -374.981.000 -359.735.000 -15.246.000 

Varekostnader -52.368.000 -50.837.000 -1.531.000 

Lønnskostnader -282.974.000 -272.239.000 -10.735.000 

Andre driftskostnader -36.271.000 -33.332.000 -2.939.000 

Interne transaksjoner -3.368.000 -3.327.000 -41.000 
 

Tabell 14. Regnskap Helse Nord-Trøndelag 2021 

Kontoer HNT Faktisk resultat Budsjett Differanse 

SUM -164.927.000 -162.125.000 -2.802.000 

Varekostnader -3.002.000 -2.365.000 -637.000 

Lønnskostnader -129.610.000 -126.759.000 -2.851.000 

Andre driftskostnader -21.144.000 -21.658.000 514.000 

Interne transaksjoner -11.171.000 -11.343.000 172.000 
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Tabell 15. Regnskap St. Olavs hospital 2021 

Kontoer STO Faktisk resultat Budsjett Differanse 

SUM -271.139.845 -265.742.000 -5.397.845 

Varekostnader -6.225.000 -5.161.000 -1.064.000 

Lønnskostnader -214.956.150 -212.009.000 -2.947.150 

Andre driftskostnader -28.382.000 -30.708.000 2.326.000 

Interne transaksjoner -21.576.695 -17.864.000 -3.712.695 

 
Bilparken gjennom 2021 
Vi har 97 operative ambulanser i Helse Midt-Norge; 43 i Helse Møre og Romsdal, 33 ved St. Olavs hospital, og 
21 i Helse Nord-Trøndelag. I tillegg har vi til sammen 32 reservebiler. Gjennomsnittsalder på de operative 
ambulansene er til sammen 3,8 år; henholdsvis 4,3 for Møre og Romsdal, 3,6 for St. Olavs hospital og 3,4 for 
Helse Nord-Trøndelag.   
 

Tabell 16. Bilparken i Helse Midt-Norge 

Bruker Antall 
operative 

ambulanser 

Antall 
reserve 

ambulanser 

Alder 
operative 

ambulanser 
(Gj.sn) 

KM 
operative 

ambulanser 
(Gj.sn) 

Alder 
reserve 

ambulanser 
(Gj.sn) 

KM reserve 
ambulanser 

(Gj.sn) 

Skolebiler 

HMR 43 14 4,3 171.081 8,3 252.826  
HNT 21 7 3,4 165.986 6,5 279.911  
STO 33 10 3,6 166.762 7,5 290.012  
Fellesfunksjonen 0 0 0 0 3 0 6 

Totalt i HMN 97 31 3,8 167.943 7,4 274.250  
HMR: Helse Møre og Romsdal, HNT: Helse Nord-Trøndelag, STO: St. Olavs hospital  

Ambulansetjenesten har kjørt 6.460.425 km i 2021. Dette er en betydelig oppgang fra 2020, med 560.000 km. 
Totalkostnader for drivstoff, skader og vedlikehold øker i 2021 sammenlignet med året før. Et økende antall 
oppdrag og økte drivstoffpriser kan sees i sammenheng med dette. Det har derimot vært en reduksjon kostnader 
som følge av bilskader trass i økt antall kilometer. Det er godt jobbet!  

 

Tabell 13. Regnskap Helse Møre og Romsdal 2021 for bil- og fem båtambulanser 

Tabell 14. Regnskap Helse Nord-Trøndelag 2021 for bilambulanser

Tabell 15. Regnskap St. Olavs hospital 2021 for bilambulanser
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Vi har 97 operative ambulanser i Helse Midt-Norge; 43 i Helse Møre og Romsdal, 33 ved  
St. Olavs hospital, og 21 i Helse Nord-Trøndelag. I tillegg har vi til sammen 32 reservebiler.  
Gjennomsnittsalder på de operative ambulansene er til sammen 3,8 år; henholdsvis 4,3 for Møre  
og Romsdal, 3,6 for St. Olavs hospital og 3,4 for Helse Nord-Trøndelag.

Ambulansetjenesten har kjørt 6.460.425 km i 2021. Dette er en betydelig oppgang fra 2020,  
med 560.000 km. Totalkostnader for drivstoff, skader og vedlikehold økte i 2021 sammenlignet  
med året før. Et økende antall oppdrag og økte drivstoffpriser kan sees i sammenheng med dette. 
Det har derimot vært en reduksjon i kostnader som følge av bilskader trass i økt antall kilometer.  
Det er godt jobbet!

Det ble fylt 725.017 liter drivstoff i 2021, til en snittpris på 15,4 kroner. Drivstoffprisene har økt 
jevnt og trutt gjennom hele året, med en snittpris på 13 i begynnelsen av 2021 og en snittpris på 
16 i slutten av 2021. Skal samme trend fortsette, vil elektrifisering av bilparken være avgjørende  
for å kunne holde kostnadene nede.
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Figur 45. Totalkostnad drivstoff, skader, vedlikehold 

 

Figur 46. Vedlikeholdsutgifter 

Det ble fylt 725.017 liter drivstoff i 2021, til en snittpris på 15,4 kroner. Drivstoffprisene har økt jevnt og trutt 
gjennom hele året, med en snittpris på 13 i begynnelsen av 2021 og en snittpris på 16 i slutten av 2021. Skal 
samme trend fortsette, vil elektrifisering av bilparken være avgjørende for å kunne holde kostnadene nede.  
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Som følge av leveringsvansker på enkelte deler er det mangel på chassis. Dette påvirker også nyinnkjøp av 
ambulansebiler. Blant annet ble 4 av nyanskaffelsene i 2021 forsinket med levering så sent som januar 2022. For 
2022 er det lagt inn bestilling for 21 nye Volkswagen Crafter ambulansebiler, hvor halvparten blir levert i juni 
2022 og halvparten i august 2022. Før bestillingen ble sendt, fikk ansatte med brukererfaring av Crafter 
ambulanse, muligheten til å påvirke eventuelt endringer i bestillingen for 2022. Det kom mange gode innspill. Vi 
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Tabell 15. Regnskap St. Olavs hospital 2021 

Kontoer STO Faktisk resultat Budsjett Differanse 

SUM -271.139.845 -265.742.000 -5.397.845 

Varekostnader -6.225.000 -5.161.000 -1.064.000 

Lønnskostnader -214.956.150 -212.009.000 -2.947.150 

Andre driftskostnader -28.382.000 -30.708.000 2.326.000 

Interne transaksjoner -21.576.695 -17.864.000 -3.712.695 

 
Bilparken gjennom 2021 
Vi har 97 operative ambulanser i Helse Midt-Norge; 43 i Helse Møre og Romsdal, 33 ved St. Olavs hospital, og 
21 i Helse Nord-Trøndelag. I tillegg har vi til sammen 32 reservebiler. Gjennomsnittsalder på de operative 
ambulansene er til sammen 3,8 år; henholdsvis 4,3 for Møre og Romsdal, 3,6 for St. Olavs hospital og 3,4 for 
Helse Nord-Trøndelag.   
 

Tabell 16. Bilparken i Helse Midt-Norge 

Bruker Antall 
operative 

ambulanser 

Antall 
reserve 

ambulanser 

Alder 
operative 

ambulanser 
(Gj.sn) 

KM 
operative 

ambulanser 
(Gj.sn) 

Alder 
reserve 

ambulanser 
(Gj.sn) 

KM reserve 
ambulanser 

(Gj.sn) 

Skolebiler 

HMR 43 14 4,3 171.081 8,3 252.826  
HNT 21 7 3,4 165.986 6,5 279.911  
STO 33 10 3,6 166.762 7,5 290.012  
Fellesfunksjonen 0 0 0 0 3 0 6 

Totalt i HMN 97 31 3,8 167.943 7,4 274.250  
HMR: Helse Møre og Romsdal, HNT: Helse Nord-Trøndelag, STO: St. Olavs hospital  

Ambulansetjenesten har kjørt 6.460.425 km i 2021. Dette er en betydelig oppgang fra 2020, med 560.000 km. 
Totalkostnader for drivstoff, skader og vedlikehold øker i 2021 sammenlignet med året før. Et økende antall 
oppdrag og økte drivstoffpriser kan sees i sammenheng med dette. Det har derimot vært en reduksjon kostnader 
som følge av bilskader trass i økt antall kilometer. Det er godt jobbet!  
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Som følge av leveringsvansker på enkelte deler er det mangel på chassis. Dette påvirker også  
nyinnkjøp av ambulansebiler. Blant annet ble 4 av nyanskaffelsene i 2021 forsinket med levering 
så sent som januar 2022. For 2022 er det lagt inn bestilling for 21 nye Volkswagen Crafter  
ambulansebiler, hvor halvparten blir levert i juni 2022 og halvparten i august 2022.  
Før bestillingen ble sendt, fikk ansatte med brukererfaring av Crafter ambulanse, muligheten til  
å påvirke eventuelle endringer i bestillingen for 2022. Det kom mange gode innspill. Vi ser at et  
godt samarbeid med brukere av ambulansebilene er viktig for å utvikle gode kjøretøy.  
Noen av resultatene kan sees nedenfor. 

Helse Midt-Norge har en felles bilpark som gir forutsigbarhet på investering og vedlikehold.  
En forutsigbarhet som gir rom for rasjonell drift og utnyttelse av stordriftsfordeler. Kostnader  
pr. kjørte km er sterkt økende gjennom bilens levetid. Helse Midt-Norge praktiserer derfor rullering 
av kjøretøy, hvor hensikten er å sikre en jevn slitasje ved rullering fra stor-, til lavvolumstasjoner.  
 
Dette gir samlet sett reduserte investerings- og vedlikeholdskostnader for helseregionen.  
Langtidsbudsjettet gir også en forutsigbar billeveranse og økt beredskap, selv gjennom pandemien 
har Midt-Norge fått levert kjøretøy. Tjenesten kan dermed planlegge detaljert med utfasing,  
som gir en reduksjon i vedlikeholdsbehovet i kjøretøyets siste driftsår.

Nyanskaffelser i 2022

Langtidsbudsjett
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ser at et godt samarbeid med brukere av ambulansebilene er viktig for å utvikle gode kjøretøy. Noen av 
resultatene kan sees nedenfor.  

Tabell 17. Resultater fra spørreundersøkelser og utfall 

Forslag til endring fra spørreundersøkelse Resultat bestilling 

Flere innfestingspunkter for dispensere til engangshansker og munnbind Bestilt 

Bredere luke til rom bak setene Bestilt 

Alle luker skal være mulig å åpne med en hånd Bestilt 

Trådløs kommunikasjon mellom fører og behandler Bestilt 

Bedre fuging i kanter langs gulv i sykekupeen Bestilt 

Avdeler i skap over ledsagestol Bestilt 

Mer skapplass over ledsagerstol Bestilt 
 

Langtidsbudsjett 
Rasjonell drift med forutsigbarhet 
Helse Midt-Norge har en felles bilpark som gir forutsigbarhet på investering og vedlikehold. En forutsigbarhet 
som gir rom for rasjonell drift og utnyttelse av stordriftsfordeler. Kostnader pr. kjørte km er sterkt økende 
gjennom bilens levertid. Helse Midt-Norge praktiserer derfor rullering av kjøretøy, hvor hensikten er å sikre en 
jevn slitasje ved rullering fra stor-, til lavvolumstasjoner. Dette gir samlet sett reduserte investerings- og 
vedlikeholdskostnader for helseregionen. Langtidsbudsjettet gir også en forutsigbar billeveranse og økt 
beredskap, selv gjennom pandemien har Midt-Norge fått levert kjøretøy. Tjenesten kan dermed planlegge 
detaljert med utfasing, som gir en reduksjon i vedlikeholdsbehovet i kjøretøyets siste driftsår.  

 

Standardisering og pakningsplan 
Pakningsplangruppen  
Pakningsplangruppen har siden 2013 jobbet systematisk med felles pakningsplan for ambulansetjenesten i Helse 
Midt-Norge. De lokale helseforetakene har hver sine representanter i gruppen som fasiliteres og administreres av 
Fellesfunksjonen. Gruppen består i dag av følgende representanter: Bjørn Julbø (leder), Fellesfunksjonen, Per 
Kåre Rjånes, Helse Møre og Romsdal HF (Sør), Nils Christian Hoel Helse Møre og Romsdal HF (Nord), Ken 
Pettersen, St Olavs Hospital HF, Jon Sokrates Kolset, Helse Nord-Trøndelag HF. 

Pakningsplangruppen har jevnlige møter etter behov igjennom året. De ansatte melder inn saker enten via sin 
seksjonsleder eller direkte til den lokale representanten, disse sakene tas opp til behandling i møtene i 
pakningsplangruppen. Saker av større betydning meldes inn til fagrådet fra pakningsplangruppen og behandles 
der.  

Arbeidsoppgavene har i hovedsak bestått av: 
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Pakningsplangruppen 
Pakningsplangruppen har siden 2013 jobbet systematisk med felles pakningsplan for  
ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge. De lokale helseforetakene har hver sine representanter  
i gruppen som fasiliteres og administreres av Fellesfunksjonen. Gruppen består i dag av følgende 
representanter: Bjørn Julbø (leder), Fellesfunksjonen, Per Kåre Rjånes, Helse Møre og Romsdal HF 
(Sør), Nils Christian Hoel, Helse Møre og Romsdal HF (Nord), Ken Pettersen, St. Olavs hospital HF,  
Jon Sokrates Kolset, Helse Nord-Trøndelag HF.

Pakningsplangruppen har jevnlige møter etter behov igjennom året. De ansatte melder inn  
saker enten via sin seksjonsleder eller direkte til den lokale representanten, disse sakene tas opp  
til behandling i møtene i pakningsplangruppen. Saker av større betydning meldes inn til fagrådet  
fra pakningsplangruppen og behandles der.

Arbeidsoppgavene har i hovedsak bestått av:
  •  Anbud, testing og implementering av Bair Hugger® til oppvarming av hypoterme pasienter.   
   3M er leverandør og har noe leveringsproblemer ifm. pandemien. Pakningsplangruppen vil   
   bistå ved etablering av retningslinjer for bruk av Bair Hugger®.
  •  Innredning av Volkswagen Crafter ambulanse
  •  Revisjon av legemiddelenhet i forbindelse med nye legemidler som innføres eller fjernes
  •  Gjennomført en spørreundersøkelse blant alle ansatte i ambulanseavdelingene angående 
    bærbare enheter. Svarene i denne undersøkelsen vil danne grunnlag for ny anbudsrunde   
    som starter i 2022.
  •  Etablert anleggsregister for elektriske bårer med heis, samt bistå avdelingene i ajourhold 
   av anleggsregister    
  •  Behandlet innkomne saker fra avdelingene
  •  Deltatt i anbudsprosesser
  •  Ajourhold av masterliste 

Sjekklister/Anleggsregister
Ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge benytter Bliksund GRID sin sjekklistemodul for sjekk av 
utstyr. Sjekklister er et viktig verktøy for å kunne fange opp feil og mangler på utstyr og ambulanser, 
samt for å kunne dokumentere at hver ambulanse har det nødvendige utstyret til enhver tid. 
Det er innført sjekklister opp mot anleggsregisteret for å kunne ha en sporing på hvor viktig 
utstyr befinner seg.

Sjekklistemodulen er bygget slik at det registreres hvem som utfører sjekken og tidspunkt for 
når den er foretatt. Alle sjekker følger et angitt tidsintervall avhengig av hva slags utstyr som skal 
sjekkes og hva slags sjekk det er. Det er viktig at man utfører sjekk hver vakt for å unngå etterslep 
på sjekklisten.

Sjekklister har vært oppdatert flere ganger i løpet av året. I 2021 ble spesielt legemiddelenheten 
og fødeenheten justert i forhold til behovsendringer av forbruksutstyr. Det ble også etablert ny 
sjekkliste for VW Crafter ambulanser.

 

Standardisering 
og pakningsplan 
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Det er etablert anlegg for både manuelle og elektriske ambulansebårer, samt båreheiser  
i anleggsregisteret i Bliksund GRID. Disse anleggene har fått tilknyttet en skjemamodul for  
kartlegging og loggføring av servicebehov. Dette er etablert for å bedre kontrollen på utstyr  
og dokumentere servicehistorikk for båreutstyret. Det har blitt lagt ned mye arbeid med å holde 
anleggsregisteret oppdatert. Dette for at vi til enhver tid og spesielt ved varetelling ved årsskifte,  
skal ha god kontroll over det ambulanseutstyret vi har i Helse Midt-Norge.

Behandling av hypotermi: Aktiv oppvarming med Bair Hugger
Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-traume) startet i 2016 arbeidet med en nasjonal 
retningslinje for håndtering av aksidentell hypotermi. Denne retningslinjen ble i 2018 modifisert for 
ambulansepersonell i forståelse med NKT, og innført i FRAM. 

Den største endringen i denne retningslinjen er at alle pasienter skal varmes. Med bakgrunn i denne 
endringen fikk pakningsplangruppen i oppdrag fra fagrådet å finne den best egnede løsningen for 
aktiv oppvarming.

Varmesystemer
Flere typer varmesystemer ble evaluert av pakningsplangruppen. Det ble søkt bredt etter mulige 
løsninger og man så til andre tjenester og andre funksjoner etter alternativer.
Løsningene som har blitt prøvd ut:
  • Kjemisk varmeteppe
  • Elektrisk varmeteppe
  • Forsvarets pasientvarmer
  • Kjemiske varmeputer
  • Varmerør fra ambulansens varmesystem
Alle de nevnte løsningene måtte forkastes da de av forskjellige årsaker gikk utover  
pasientsikkerheten.

Innføring   
Bair Hugger fra 3M benyttes allerede på sykehus i Helse Midt-Norge. Varmesystemet som ble  
valgt for videre utprøving i ambulansetjenesten, er en mindre versjon av Bair Hugger.

Fagledernettverket besluttet i januar 2022 at Bair Hugger skal innføres i ambulansetjenesten. 
Innføringen vil skje ved at nye ambulanser (fra og med gjeldende leveranse av VW Crafter 
ambulanse) skal utstyres med Bair Hugger. Disse ambulansene har allerede ferdigbygget 
skapløsning med strømtilkobling. Det vil bli en gradvis innføring så fort retningslinje for  
bruk blir ferdigstilt.

 

Helse Midt-Norge er i prosess med å utarbeide foretaksvise strategiske utviklingsplaner. For de pre-
hospitale tjenestene er det vurdert som hensiktsmessig å ha felles prioriteringer og føringer. Dette 
gjelder for eksempel områder som kompetanse (grunnutdanning, videreutdanning, sertifisering), 
bruk og tilpasning av teknologi, IKT-løsninger, dokumentasjon og analyse, psykisk helse, kvalitetsar-
beid, materiell og logistikk. I planarbeidet må samhandling og samtrening med kommunehelsetje-
nesten settes i fokus. Arbeidet bør være koordinert, standardisert og målstyrt etter felles tenkning 
og prioriteringer. Fellesfunksjonen har vært i forberedende fase til dette arbeidet i 2021.

Utviklingsplan for 
ambulansetjenesten 
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Utviklingsplan for 
ambulansetjenesten 
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JON-OLA WATTØ
Avdelingssjef
E-post: jon-ola.watto@stolav.no 
Mobil: 45666288

PER CHRISTIAN JUVKAM
Medisinskfaglig rådgiver
E-post: per.christian.juvkam@stolav.no 
Mobil: 91110113

KARIN BAKKELUND
Fagrådgiver
E-post: karin.bakkelund@stolav.no 
Mobil: 90509497

SOLVEIG LILLEBERG
IKT-rådgiver
E-post: solveig.lilleberg@stolav.no 
Mobil: 90649284

OLE ROAR BONVIK
IKT-rådgiver medisinsk nødmeldetjeneste
E-post: ole.roar.bonvik@stolav.no 
Mobil: 94811010

BJØRN JULBØ
Leder Opplæringskontoret og Instruktør utrykning
E-post: bjorn.julbo@stolav.no
Mobil: 41350224

TRINE ØVSTEBØ SELBEKK
Økonomirådgiver
E-post: trine.selbekk.ovstebo@stolav.no 
Mobil: 98452995

ERLEND SUNDLAND
Fagrådgiver
E-post: Erlend.Sundland@stolav.no 
Mobil: 91783337

ISA MARI SANDSTAD
Medisinskfaglig rådgiver
E-post: Isa.Mari.Sandstad@stolav.no

PÅL INGE HILMO
Seksjonsleder Kjøreopplæring
E-post: pal.inge.hilmo@stolav.no 
Mobil: 95030926

TORMOD STORSVEEN THRONDSEN
GIS fagleder
E-post: tormod.storsveen.throndsen@stolav.no 
Mobil: 45043028

LINE SLYNGSTAD
Logistikkansvarlig
E-post: line.slyngstad@stolav.no 
Mobil: 41621248

GURI HAGA
Fagekspert Helseplattformen
E-post: Guri.Haga@helse-mr.no 
Mobil: 46822119

TOVE SELBO
Instruktør utrykning

SVEIN DRAGSNES
Instruktør utrykning

PER JOHAN TØSSE
Instruktør utrykning

FRANS ROELVINK
Instruktør utrykning

EIVIND STØLHAUG
Instruktør utrykning

SVEIN-HELGE HERRMANN
Instruktør utrykning  

Vi som jobber i Fellesfunksjonen 
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St. Olavs hospital HF
Klinikk for akutt- og mottaksmedisin
post.anestesi.akutt@stolav.no

 


