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Styresak 23/2014: Regional AMK-struktur 
 
Møtedato: 24.03.14 
Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell 
 
 
Arbeidet med utbredelse av nasjonalt nødnett er i gang og planlagt innført i Nord-Norge i løpet av 
2014/2015. Dette representerer et tidsskille i teknologi og medfører store investeringer. Det er nødvendig 
og naturlig å utrede hvorvidt nytt nødnett skal implementeres med dagens AMK-struktur (fem sentraler) 
eller innenfor en endret struktur.  
 
Dette var utgangspunktet for prosjektet etablert av Helse Nord i 2013 for å se på om det bør gjøres 
endringer i AMK-strukturen, både med tanke på om kvaliteten kan bli bedre og å få sikkerhet for 
økonomiske prioriteringer.  
Kvalitet i tjenestene til pasientene er det aller viktigste. Prosjektet har hatt i oppgave å utrede fordeler og 
ulemper i en AMK-struktur med:  
 
• dagens AMK-sentraler  
• to AMK-sentraler  
• én AMK-sentral  
 
Denne utredningen belyser hvilken AMK-struktur som i fremtiden vil gi et kvalitetsmessig godt og robust 
tilbud til hele befolkningen inkludert den samisktalende del. Arbeidet synliggjør styrker og svakheter i 
dagens struktur, og hvilke utfordringer en eventuell endring til færre AMK-sentraler medfører. 
 
Prosjektrgruppen har vært sammensatt av representanter fra Helse Nord RHF, helseforetakene, 
brukerrepresentant og konserntillitsvalgt.  
 
Hovedkonklusjon i rapporten  
Hovedkonklusjonen er at dagens struktur bør beholdes. Samtidig ser prosjektgruppen at det på sikt kan 
være mulig med to AMK-sentraler i Helse Nord, som vil kunne gi like god kvalitet i tjenestene som i dag. 
Prosjektgruppen anbefaler at det gjøres en ny ROS-analyse når nytt nødnett er innført og implementert, 
for å se om man har lyktes i å ta ned risikoen som er beskrevet i dagens struktur.  
Én AMK-sentral er urealistisk, blant annet på grunn av Nord-Norges enorme geografiske område, og med 
mange ambulanseressurser å koordinere. Back up-sentral, hvis denne ene sentralen skulle ramle ut av 
drift, er også et viktig argument mot bare én sentral. 
 
En arbeidsgruppe i helseforetaket har på bakgrunn av rapporten utarbeidet et utkast til en 
høringsuttalelse der konklusjonen er at Helgelandssykehuset slutter seg til hovedkonklusjonene i 
rapporten. 
  
Høringsuttalelsen er vedlagt og styret anbefales å gi tilsutning til denne. At det foreløpig ikke gjøres 
endringer i dagens struktur AMK-struktur vil også være naturlig ift det pågående arbeid 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
Styret slutter seg til det foreliggende forslag til høringsuttalelse og vedtar den som Helgelandssykehusets  
høringssvar til utredningen av fremtidig AMK-.struktur i Helse Nord. 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Adm. direktør 
 
Saksbehandler: Medisinsk direktør Fred A. Mürer 
 
Vedlegg:  
• Utkast til høringsuttalelse 
• Utredning av fremtidig AMK-struktur i Helse Nord – Rapport 13.12.2013 (eget vedlegg) 



 

STYREDOKUMENT 24.03.2014                    Side 46 av 59

Høring: Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord 
Helse Nord RHF la 8. januar frem rapporten "Utredning av fremtidig AMK-struktur i  Helse Nord" for 

høring. Rapporten er relativt omfattende, men bærer likevel preg av at det har vært vanskelig å skaffe til 

veie gode data, både for aktivitet og for ressursbruk. Helgelandssykehuset vil knytte følgende 

kommentarer til rapporten: 

Helgelandssykehuset støtter forslaget om å videreføre dagens AMK-struktur slik at det opprettholdes én 

AMK-sentral i alle helseforetak. Helseforetaket er allerede i gang med forarbeidene for installasjon av 

nytt nødnett. Samtidig som vi tar i bruk nytt nødnett skal kommunale legevakter og andre 

samarbeidende nødetater gjøre det samme. Dersom AMK-strukturen endres samtidig som det gjøres 

store endringer i infrastruktur, kan forutsigbarhet og stabilitet bli så dårlig at det vil være vanskelig å 

opprettholde forsvarlig betjening av befolkningen. 

Helgelandssykehuset støtter forslaget om å bruke rapportens ROS-analyser til kvalitetsforbedrende 

arbeid internt. Innenfor dagens AMK-struktur finnes et betydelig forbedringspotensial, både internt i 

sentralene og gjennom et tettere samarbeid med de andre sentralene i regionen. 

Forslaget gir oss tre år på oppfølging av anbefalingene i rapporten før det gjøres en ny evaluering av 

hvordan en modell med fire AMK-sentraler fungerer. Dagens desentraliserte modell innebærer enkelte 

åpenbare fordeler, for eksempel større grad av lokalkunnskap og bedre kapasitet til å drive detaljert 

koordinering av ambulanseressurser. Det er først og fremst ved store og komplekse hendelser at større 

sentraler kan levere bedre kvalitet. Dersom man skal kunne forsvare å opprettholde dagens 

desentraliserte nødmeldetjeneste, må det etableres ordninger som setter små sentraler bedre i stand til 

å takle de store hendelsene på en forsvarlig måte, for eksempel ved et tettere og mer skreddersydd 

operativt samarbeid. Slike systemer må dokumenteres i en fremtidig evaluering.  

Det må forutsettes at alle AMK-sentraler i landsdelen fortløpende kan levere kvalitetsdata. Rapporten 

nevner AMK aktiveringstid og AMK aksesstid, og spesielt aksesstid har vært holdt frem som en viktig 

kvalitetsindikator nasjonalt. Det er en svakhet ved rapporten at slike data ikke er referert og det bør 

etterspørres i senere evalueringer. 

Kostnadsdelen i rapporten er for mye fokusert på innføring av nytt nødnett, og for lite på drift. I kapittel 

5.3.1 hevder arbeidsgruppa at den største økonomiske risiko ved sentralisering av AMK-strukturen ligger 

i endret evne til å koordinere ambulansetjenestens enheter. Dette poenget er ikke nevnt i konklusjonen. 

Med en samlet kostnad på nesten 1,1 milliard vil ganske små endringer i koordinering av 

ambulansetjenestens ressurser kunne innebære dramatisk økning i helseforetakenes utgifter til 

ambulansedrift. Det er en mangel ved rapporten at den ikke har større fokus på dette.  

Rapportens konklusjon inneholder 12 delkonklusjoner, 11 dreier seg om forskjellige sider av kvalitet og 

en om økonomi. Av de 11 kvalitetskonklusjonene faller 3 ut til fordel for dagens modell og de øvrige 8 

nøytralt. Økonomikonklusjonen nevner en liten innsparing i en modell med to sentraler. En konklusjon 

basert på tolkning av delkonklusjonene innebærer dermed at en endring av AMK-strukturen vil gi oss 

dårligere service til omtrent samme pris. 

Rapporten inneholder enkelte faktafeil. Rana og Hemnes har felles interkommunal legevakt som driftes 

av kommunen. Herøy og Dønna har legevaktsamarbeid, men ikke med Rana. Akuttmottaket ved 

sykehuset i Rana har vært legevaktsentral for Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy, men organisering av 

legevaktsentralene er for tiden under omlegging.  

 

Konklusjon 

Helgelandssykehuset slutter seg til hovedkonklusjonene i rapporten. Helseforetakene må gis rimelig tid 

til å gjennomgå alle sider av dagens virksomhet og en mulighet for å iverksette tiltak for å optimalisere 

drift og kvalitet. Deretter bør nødmeldetjenesten underkastes en ny evaluering der både kapasitet til å 

takle store hendelser og evne til å ivareta ressursstyring må vies spesiell oppmerksomhet.  
 
 
 
 

Vedlegg 


