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Mens du venter på ambulansen

31. Mars 2017
Børge Hognestad – prosjektleder/ fagansvarlig



Hvem er Norsk Luftambulanse?
Stiftelsen Norsk Luftambulanse

utvikler og tilrettelegger for en best 
mulig luftambulansetjeneste i Norge.
- ikke kommersielt markedsleverandør.

Norsk Luftambulanse AS
Legehelikopteroperatør 
på 9 av Norges 12 legehelikopter-
baser på oppdrag fra staten. Eiet av 
Stiftelsen Norsk Luftambulanse.



Av og til er ikke tiden på pasientens side…

SNLA ønsker å:
Utdanne lokale akuttmedisinske team
for å skape trygghet i lokalmiljøet.

Gi pasienten riktig hjelp, til rett tid –
sammen med kommune og
spesialisthelsetjenesten.



Hva er ”Mens du venter på ambulansen”
• Akutthjelpere tar hånd om 

alvorlig syke eller skadde 
pasienter inntil profesjonell 
hjelp kommer frem.

• SNLA skal bidra til tiltak overfor 
den profesjonelle beredskapen 
som direkte styrker 
gjennomføringen av et 
luftambulanseoppdrag

(Strategisk plan NLA)

• Er et supplement til den lokale 
helseberedskapen

Side 4



Avtale mellom kommune/SNLA
• ”Mens du venter på ambulansen” inngår som en del av den 

kommunale beredskapen. Mannskapene som deltar i ordningen 
lønnes av kommunen som ved andre utrykninger 
(brann/ulykker/hjertestans). 

• Kostnader til opplæring (instruktører), akuttsekk, re-fillsekk, 
hjertestartere, oksygen, div. bandasjemateriell m.v), 
refleksvester  og oppfølging av mannskapene dekkes av SNLA. 

• Kommunen holder personalkostnader.
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Gjennomføring

• Orienteringsmøter med kommunene
• Orienteringsmøter med brannmannskapene (event.)
• Avtaler inngås med kommunene
• Opplæring planlegges/gjennomføres 
• Utstyr kjøpes inn
• Mannskapene settes fortløpende i beredskap
• Følge opp mannskapene med re-trening
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Prosedyre for utkalling
Når?

• Pasientens tilstand kritisk – rød respons
• Ambulanse mer enn 20 minutter unna?. (Der akutthjelperen kan gjøre 

en forskjell for pasienten) 
• Hjertestans – alltid

Av hvem?
• AMK styrer og aktiverer ressursen etter egen vurdering !
• Mannskapene aktiveres via 110-sentralen
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Akutthjelpere
Lokale akutt-team er etablert i  
160 kommuner – 215 grupper.

Ca 4000 akutthjelpere i 
beredskap

Lærer basale tiltak som kan benyttes generelt
- Oppgaver hos pasienten
- Pasientundersøkelse – sjekkliste
- Pasienten er livløs - DHLR
- Oksygentilskudd
- Den syke pasient
- Den skadde pasient
- Handler ut fra funn og symptomer
- ASA
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Kommunalt  
forvaltningsnivå

Statlig 
forvaltningsnivå

(HF)

Akuttforskriften 
§4

- Hvilket faglig nivå?
- Kostnader
- Utkallingskritterier

- Kommunens helse og omsorgslover
- Brannloven
- Kostnader
- Belastning, primær arb.giver

- Ingen standard for utkalling
- Vurderer ikke kostnad
- Norsk med. Index
- 44,2 % helseutrykninger  

Helse dir.
Skisse opplæring

- Fagforbundet
- SNLA

Dim. 
forskrifter



Tilbakemeldinger..

• Prosjektet redder liv…Norge kjenner prosjektet.

• LAT beskriver stor nytte av akutthjelperne

• MDVPA gjør at helikopteretcrewet kan prioritere bedre

• AMK skryter av struktur og metodikk

• Er synlig lokalt i hele Norge
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