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Mandat for Faglig samarbeidsutvalg for akuttmedisinsk samhandling 

(FSU Akuttmedisin)  
 

Bakgrunn og formål o FSU Akuttmedisin opprettes med bakgrunn i et klinisk 
samarbeidsutvalg for «Trygg akuttmedisin», som på initiativ fra en 
kommuneoverlege i Midt-Troms har arbeidet med felles 
akuttmedisinske retningslinjer for primærhelsetjenesten og 
sykehusene inkludert AMK (akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral) og ambulansetjenesten 
 

o Det overordnede formålet med FSU akuttmedisin er å legge til rette 
for at akutt alvorlig syke pasienter kan bedre sine muligheter til å 
overleve og berge funksjoner i situasjoner hvor tiden er en kritisk 
faktor 

 
o Dette oppnås gjennom å styrke kompetanse, samarbeid og 

samhandling og bidra til utvikling av tjenester som gir god kvalitet 
og bedre ressursutnyttelse i den akuttmedisinske kjeden i UNN-
sykehusene og i kommunene som bruker UNN som lokalsykehus 

Oppgaver og ansvar o FSU Akuttmedisin skal fremme og behandle saker og 
problemstillinger innen akuttmedisinsk samhandling mellom UNN 
og kommunene 
 

o FSU Akuttmedisin skal bidra til opplæring, utrulling, innfasing og 
vedlikehold av prosedyrene som er utviklet for hjerneslag, 
hjerteinfarkt og sepsis i prosjektet «Trygg akuttmedisin», og for 
framtidige prosedyrer 

 
o FSU akuttmedisin skal gi råd om faglige og strategiske veivalg i 

akuttmedisinsk samhandling mellom UNN og kommunene som 
bruker UNN som lokalsykehus 
 

o FSU Akuttmedisin skal bidra til videre utvikling av samhandling 
innenfor den akuttmedisinske kjeden, og utvikle nye 
gjennomgående prosedyrer og tjenestemodeller 
 

o FSU akuttmedisin skal involvere fagmiljøene i relevante saker for å 
sikre god forankring og effektiv gjennomføring i egen organisasjon 
 

o FSU Akuttmedisin skal være rådgivende organ for Strategisk 
samarbeidsutvalg (SSU) i saker som angår akuttmedisinsk 
samhandling mellom UNN og kommunene 

 
o FSU Akuttmedisin skal avholde møter ved behov, og minimum to 

ganger årlig. 
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o FSU Akuttmedisin rapporterer til Strategisk samarbeidsutvalg og 
skal utarbeide en årsrapport som minimum omtaler prioriterte 
arbeids- og innsatsområder, arrangementer utvalget har vært 
involvert i, antall møter i utvalget med deltakelse, og oversikt over 
saker som er behandlet med status og resultat for disse 

Sammensetning og 

oppnevning 
o FSU Akuttmedisin er et varig utvalg som skal bestå av minst 10 

medlemmer og settes sammen tverrfaglig og med god geografisk 

balanse 

o UNN og kommunene skal ha tilnærmet likt antall medlemmer og 

oppnevner egne representanter for en periode på 4 år 

o Ved gjenoppnevning hvert 4. år skal kontinuitet balanseres med 

behovet for fornyelse 

o FSU Akuttmedisin skal ha representanter fra fastlegene/kommunal 

legetjeneste, legevaktene, AMK-funksjonen, ambulansetjenesten og 

brukerne 

o Leder og nestleder skal representere hver av partene kommunene 

og UNN, og oppnevnes av SSU for to år av gangen med bytte av 

rollene som leder og nestleder i de neste to årene 

o Leder for FSU Akuttmedisin har ansvar for møteledelse og 

representerer utvalget utad 

Drift og økonomi o Sekretariatsfunksjonene for FSU Akuttmedisin alternerer mellom 
UNN HF ved Samhandlingsavdelingen og kommunene ved den 
interkommunale samhandlingskoordinatoren  

o Saker som ønskes belyst av FSU Akuttmedisin skal fremmes skriftlig 
til FSUs leder 

o Hver av partene dekker egne reise- og driftsutgifter  

 


