
Ambulansetenesta
Helse Førde

Sogn regionråd 31.mars 2017



Sjukehustalen 12. januar 2016:

«I pasientens helsetjeneste er det én
helsetjeneste. Pasienten skal ikke
merke hvem som eier, drifter og betaler 
– det tar systemet seg av.»

Pasienten i sentrum



Formål: Forskriften skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp 
mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Samhandling og samarbeid: Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre 
en hensiktsmessig og koordinert innsats i de ulike tjenestene i den akuttmedisinske 
kjeden, og sørge for at innholdet i disse tjenestene er samordnet med de øvrige 
nødetatene, hovedredningssentralene og andre myndigheter.

Akutthjelper: Kommunene og de regionale helseforetakene kan, som del av sin 
akuttmedisinske beredskap, inngå avtale om bistand fra akutthjelpere. Slike 
akutthjelpere kan være medlemmer av frivillige organisasjoner eller kommunalt 
brannvesen. Slik bistand kan komme i tillegg til, eller i påvente av, at personell fra de 
øvrige akuttmedisinske tjenestene kan yte akuttmedisinsk hjelp. Personer som skal yte 
slik bistand må ha fått nødvendig opplæring.

Akuttmedisinforskriften



Ansvar i den 
akuttmedisinske kjeda



Akuttmedisinske kjede



Akuttmedisinsk kjede



Døgnambulanse

Dagambulanse

Båtambulanse



Dekningskart luftambulanse
sekunder ressurs





• St.meld 43 (1999-2000) om akuttmedisinsk beredskap. 
• Føreslåtte krava til responstider vart gjort rettleiande. 

• I Sogn og Fjordane ville modellen krevje 32 bilar i akuttberedskap.
• Kvar kommune måtte ha eigen ambulanse. 

• SINTEF-rapporten (2002) framheva Sogn og Fjordane som eit fylke som 
illustrerte noko av dilemmaet ved ev. innføring av responstidskrav. Sjølv 
med distribusjon i alle kommunar, og under føresetnad av at tenesta var 
basert på kasernevakt, ville likevel berre 88 prosent av folkesetnaden få 
ambulanse innanfor dei tilrådde responstidene.

• Dei 27 MNOK som SINTEF i 2002 kostnadsrekna for Sogn og Fjordane 
for å få å avvikle heimevakt og etablere nye stasjonar, ville i 2013 kroner 
vore auka til 38 MNOK. 

Responstider











9.2 Lokal akutthjelparordning
Kommunen skal gjennomføre ei ROS-vurdering av behovet for lokal 
akutthjelparordning. Dette kan m.a. skje ut frå følgjande kriterium:
• Ressurssituasjonen i kommunen
• Avstandar (til sjukehus, legevakt, ambulanse)
• Sårbarhet i høve til infrastruktur
• Folketettleik i kommunen/området

Dette er å sjå på døme og ikkje ei uttømmande liste over kriterium. ROS-analysen må 
baserast på lokale vurderingar. 

Dersom vurderinga tilseier det, tek ein sikte på å opprette lokal akutthjelparordning. 
Slik ordning kan anten inngå som ein del av kommunen sitt ansvar i den 
akuttmedisinske kjeda eller utgjere eit supplement til dette for å oppnå eit best mogleg 
tilbod. 

Spesialisthelsetenesta kan etter behov bidra med opplæring og rettleiing. 

Delavtale – akuttmedisinsk kjede



Utvalget anser at plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus er en dimensjonerende 
hendelse for de aller mest tidskritiske situasjonene.

Utvalget finner det ikke hensiktsmessig at responstidskrav blir fastsatt i forskrift. 
Responstidsmål er derfor å forstå som en målsetting som tjenestene:
– Må forsøke å oppfylle
– Må beskrive hva som gjør at målet ikke kan oppnås, dersom den ikke kan det
– Må beskrive kompenserende tiltak for, dersom målsettingen ikke kan oppnås

Utvalget foreslår innført et nasjonalt krav i forskrift til at 90 pst. av befolkningen i hvert 
legevaktdistrikt skal ha maksimalt 40 minutters reisetid til nærmeste legevaktstasjon, 
og 95 pst. av befolkningen skal ha maksimal reisetid på 60 minutter.

NOU Først og fremst



• Felles arbeidsområde Årdal / Lærdal – våren 2017
• Avviklar heimevakt i Vik (rotasjon mot Sogndal)
• Anbod ambulansestasjonar Vik og Høyanger
• Byggjer ambulansestasjon Sogndal 
• Vedtak i struktur for HAFS kommunane

• Styret ber adm. direktør legge fram ei sak med 
framlegg til prosess for heile det prehospitale området i 
Helse Førde, tilpassa den økonomiske ramma.

Utvikling av tenesta
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