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Styresak 128/2017 Kvalitet i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og 
legevaktsentral (LV) – oppfølging av styresak 52/2017 
 
Møtedato: 12.12.2017 
Møtested: Mo i Rana, Scandic Meyergården hotell 
 
Status akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og legevaktsentral (LV) 
Norge har 16 AMK-sentraler. Helgelandssykehuset har hatt egen sentral siden 2006. Da ble de 
tre tidligere sentralene slått sammen til en felles, lokalisert til Sandnessjøen. Sentralen mottar 
medisinske nødmeldinger fra Helgelandssykehusets lokalsykehusområde, koordinerer 
Helgelandssykehusets ambulansetjeneste og er LA-AMK for luftambulansen i Brønnøysund. 
 
Legevaktsentralen i Sandnessjøen (LV) er felles sentral for formidling av henvendelser til 
legevakttjenesten i 12 av Helgelands 18 kommuner. Den drives på vegne av kommunene som 
finansierer virksomheten. Sentralen styres av et fagråd som består av representanter for 
helseforetaket og kommunene. Fagrådet er også er rådgiver i faglige spørsmål og kontaktledd 
mellom kommunene som oppdragsgiver og helseforetaket som utøver. Linjeledelsen i AMK er 
ansvarlig for driften. Sentralen er samlokalisert med AMK, men drives som en separat enhet 
med eget personell. 
 
Virksomhetsdata AMK 
AMK Helgeland er landets nest minste AMK-sentral målt etter antall innbyggere i 
opptaksområdet, men blant de største målt etter opptaksområdets areal. Arealberegningen gir 
dessuten et skjevt bilde av kompleksiteten: Havområder og fjorder ikke er regnet med i arealet, 
mens fjellområder og innsjøer regnes med for innlandssentralene.  
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Figur 1 Dekningsareal og befolkningsgrunnlag for landets AMK-sentraler 
 
Virksomhetsdata LV 
Sentralen har hatt ca. 68.000 henvendelser pr. 4. desember 2017. Snittbelastningen ligger litt 
under fire samtaler pr. time, med størst belastning på ettermiddagen og en topp mellom kl. 15 
og 20. Det har vært en forsiktig økning i belastning siste år (Figur 2). 
 

 
Figur 2 Antall inngående 113-henvendelser til AMK Helgeland pr. måned siden sentralen ble 
koblet mot nytt nødnett. COMStat AMK 
 
Kvalitet AMK 
Det arbeides nasjonalt med å etablere gode kvalitetsindikatorer for prehospitale tjenester. 
Foreløpig registreres bare tidsintervaller for svartid, men når verktøy og solide definisjoner 
foreligger vil virksomheten også bli målt på kliniske data. 



 

                     Side 3 av 9 

Tidsintervaller for svartid gir bare delvis inntrykk av hvilken kvalitet enheten leverer. De 
beskriver hvor raskt pasienter får hjelp, men sier lite om hvilken standard hjelpen holder. 
Enheten gjør derfor på eget initiativ en systematisk oppfølging av tilgjengelige kliniske data. 
 
Nasjonale kvalitetsindikatorer 
Både for AMK og Legevakt registreres svartid. Svartid er definert som tid fra innringer hører 
ringesignal i telefonen til operatør svarer i sentralen. Nasjonale krav er at AMK skal besvare  
90 % av 113-henvendelser innen ti sekunder. Legevakt skal bevare 90 % av henvendelser på 
116117 innen to minutter. Våre operatører oppfyller disse kravene med god margin. 
 

 

Figur 3 Gjennomsnittlig svartid for AMK Helgeland (til venstre) og landsgjennomsnitt (høyre). 
COMStat AMK, gjennomsnitt hittil i år 
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AMK-sentral Antall 113 
Antall 113 / 
1000 innb. 

% innen 10 
sek. 

Snitt samtaletid 
113 

Innk. samt. / 
time 

Bergen 41 279 99,11 96 % 03:11 min 17,57 

Bodø 12 341 96,88 93 % 02:28 min 7,03 

Drammen 28 231 101,2 94 % 04:12 min 10,59 

Finnmark 1 746 132,99 92 % 03:20 min 1,14 

Førde 9 026 90,53 98 % 03:04 min 5,9 

Haugesund 13 841 83,23 94 % 02:40 min 6,91 

Helgeland 7 133 100,26 98 % 02:30 min 4,15 

Innlandet 38 780 111,53 94 % 03:33 min 11,31 

Møre og Romsdal 23 434 96,08 96 % 03:25 min 13,06 

Nord-Trøndelag 9 932 76,58 98 % 02:46 min 7 

Oslo 162 938 113,08 95 % 03:51 min 46,7 

Stavanger 28 124 84,54 98 % 02:56 min 11,38 

Sør-Trøndelag 27 670 94,08 96 % 03:56 min 16,43 

Sørlandet 37 701 133,24 98 % 03:10 min 10,65 

Tromsø 17 901 101,28 97 % 03:39 min 15,16 

Vestfold/Telemark 37 168 100,32 97 % 03:10 min 14,41 

Nasjonalt 497 245 102,54 96 % 03:29 min 199,18 

Tabell 1 Aktivitetsdata og statistiske data for AMK-sentralene i Norge som legerer data til 
Bliksund. Kilde: Bliksundweb, COMStat AMK. Pr. 4.12.2017. 
 

AMK Helgeland leverer godt innenfor kravet om at 90 % av samtalene skal vær besvart i løpet 
av ti sekunder. 
 
Kliniske data 

Kravet til de prehospitale tjenestene har utviklet seg mye de siste åra. Fra å være en 
enmannsbetjent transportvirksomhet for 15 år siden gir ambulansetjenesten nå avansert 
behandling tidlig i sykdomsforløpet. Det er ingen indikasjoner på at denne utviklingen vil 
stoppe, og for å kunne levere tjenester av høy kvalitet er ambulansepersonellet avhengig av 
støtte og koordinering fra et profesjonelt AMK-system. Det er derfor viktig at vi finner gode 
indikatorer på kvalitet også i AMK, og at de brukes til å styre ressursbruk og fagutvikling. 

Hjertestans 
Hjerte- og lungeredning og overlevelse ved hjertestans er antakelig den best validerte 
indikatoren på kvalitet i prehospitale tjenester. Imidlertid innvirker også andre faktorer enn 
helsetjenestens kvalitet på indikatoren. For eksempel er det vanligvis bedre overlevelse i byer 
enn i spredt befolkede områder, og områder med høyere forekomst av hjerte- og 
karsykdommer har lavere overlevelse enn områder med lav forekomst. Derfor er 
sammenlikning mellom helseforetak av mindre verdi. Statistikken er først og fremst av 
betydning som et forbedringsmål internt. 

Helgelandssykehusets ambulansetjeneste startet i 2013 å levere data til Norsk 
hjertestansregister. De første årene har det vært noen utfordringer med å få tak i komplette 
data, men data for 2016 er rimelig solide. 
Under er det trukket ut fire tabeller fra registerets årsrapport for 2016.  
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Figur 4 Forekomst av hjertestans per 100 000 innbyggere per år. Tall fra det enkelte 
helseforetak er presentert med et 95 % konfidensintervall. 2016. 
 
Figur 4 gir et inntrykk av registreringenes dekningsgrad. Den viser at Helgelandssykehuset ikke 
avviker statistisk signifikant fra landsgjennomsnittet for antallet registrerte hjertestans, men 
helseforetaket ligger likevel så lavt at det er rimelig å anta at noen pasienter ikke er registrert. 
Vi må kunne konkludere med at dekningsgraden er tilfredsstillende. Det er viktig å fortsatt ha 
særlig oppmerksomhet rettet mot arbeidet, slik at registreringene blir mest mulig korrekte. 

 Antall/100.000 HLR ROSC 24t 30d 

2015 38 20 9 9 5 

2016 53 32 16 8 3 

Tabell 2 Utvikling i hjertestansbehandling på Helgeland. Alle tall er angitt som registrerte pr 
100.000 innbyggere. HLR angir hvor mange som får HLR av tilstedeværende før ambulansen 
ankommer. ROSC angir hvor mange som får reetablert normal hjerterytme. 24t angir hvor 
mange som lever etter 24 timer, 30d hvor mange som lever etter 30 dager. Kilde: Norsk 
hjertestansregister, årsrapporter 
 

Tabell 2 viser utvikling av viktige kvalitetsindikatorer for behandling av hjerteinfarkt for de to 
årene vi har hatt rimelig dekning i registeret. Dekningsgraden for registeret er blitt mye bedre 
og antall pasienter som får HLR av folk som er tilstede har økt. Antallet som får tilbake normal 
hjerterytme er økt, men overlevelsen er ikke bedre. 
 
AMK Helgeland leverer bra på tidsintervaller, mens indikatorer på behandlingskvalitet er under 
landsgjennomsnittet. Noe av forklaringen kan ligge i at vi fortsatt ikke er helt der vi skal være 
når det gjelder dekningsgrad. I tillegg har Helgeland en utfordrende geografi som gjør at 
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utgangspunktet for vår befolkning er svakere enn landet ellers. Uansett har vi et 
forbedringspotensial på dette området og prestasjonene utvikler seg i riktig retning. 

Hjerteinfarkt 
Moderne behandling av pasienter med den alvorligste typen hjerteinfarkt (STEMI) krever rask 
prehospital respons og rask overføring til høyere behandlingsnivå. Data fra Norsk 
hjerteinfarktregister (figur 8) viser at bare 33 % av helseforetakets pasienter får adekvat 
behandling innen anbefalt tid.  

 

Figur 5 Revaskularisert innen anbefalt tid ved STEMI. Norsk Hjerteinfarktregister årsrapport 
2016, figur 12. 

Nasjonal målsetting er at 80 % av STEMI-pasientene får behandling innenfor anbefalt tid, som 
måles fra ambulansen er fremme hos pasienten til behandling er gitt. Helgelandssykehuset er 
på ingen måte dårligst på dette, men har likevel en lang vei å gå før vi når 80 %. 

Fra i høst er det startet et prosjekt for å øke tilgangen til slik behandling. Tiltaket innebærer 
fokus på rask identifisering i AMK, rask diagnostikk i ambulansen, EKG-tolkning via AMK og 
omfattende trening av ambulansepersonell for å gjennomføre behandlingen. For å nå målet er 
vi både avhengig av gode rutiner i AMK og en godt trent ambulansetjeneste. 
 

Kvalitetsarbeid i AMK 
AMK Helgeland har gjennom 2017 hatt to kvalitetskoordinatorer i halv stilling, til sammen ett 
årsverk. I tillegg er det leid inn lege med erfaring fra allmennmedisin og Forsvaret i et 
tremåneders prosjekt. Målsetting har vært å bedre prestasjonene for pasienter med 
hjerteinfarkt, hjerneslag og hjertestans. Arbeidet er ikke sluttført og det planlegges et 
reengasjement av legen våren 2018. 

AMK er en medisinsk-faglig tjeneste. Alle AMK-sentraler strever med å få tilstrekkelig medisinsk 
kompetanse inn i sentralen, spesielt operativt. AMK Helgeland hadde inntil for et år siden 
dedikert AMK-lege basert på legene ved sykehusenheten i Sandnessjøen. En slik vaktordning er 
ganske belastende og fra høsten 2016 ble ordningen overtatt av helikopterlegene i 
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Brønnøysund. Den ordningen dekket imidlertid ikke behovet i tilstrekkelig grad, og fra 1. 
oktober er ordningen igjen overtatt av sykehusenheten i Sandnessjøen. 

AMK Helgeland er en liten AMK-sentral der store hendelser er relativt sjeldne. Det innebærer at 
operatørene får et begrenset erfaringsgrunnlag når det gjelder vanskelige medisinske 
situasjoner, store ulykker og krevende veiledningssituasjoner. Vi arrangerte i oktober et møte 
med RAMK (AMK-UNN) der muligheten for et tettere elektronisk operativt samarbeid ble 
diskutert. Det var enighet om å utvikle dette i retning virtuell samlokalisering. Det vil være en 
fordel å få luftambulanse raskere inn ved store hendelser og hendelser der pasienten må 
overføres til høyere behandlingsnivå raskt. Tidlig involvering av RAMK vil kunne bidra til det. 

Det er vedtatt å samle all luftambulansekoordinering i landsdelen til RAMK. Overføring av disse 
oppgavene planlegges gjennomført 1. juni 2018. Det planlegges også å bruke det samarbeidet 
til å utvikle felles løsninger for vanskelige hendelser. 

Kvalitet Legevakt 
Det er ennå ikke utviklet kliniske kvalitetsindikatorer på LV-sentraler. Det eneste vi har foreløpig 
er måling av tidsintervaller. Nasjonal målsetting er at 80 % av henvendelsene skal være besvart 
innen to minutter. Figur 6 viser data for LV-sentralen i Sandnessjøen og nasjonalt gjennomsnitt. 
 

 
Figur 6 Gjennomsnittlig svartid for LV Sandnessjøen (grønn) og landsgjennomsnitt (gul). Tall fra 
Bliksundweb, COMStat LV, pr. 4.12.2017 
 
Fasiliteter 
Lokaler 
AMK og LV-sentralenes nye lokaler i sykehusbygget i Sandnessjøen ble innviet i 2016 og 
oppfattes etter to års drift som velfungerende. Det mangler møterom og et situasjonsrom. Det 
er planer for etablering, men foreløpig ikke bevilget penger. 
 
Utstyr 
Begge sentraler er tungt avhengig av et velfungerende IKT-system. I forbindelse med 
installasjon av nytt nødnett ble alt byttet ut i 2016 og all hardware er nytt og velfungerende. 
Sykehusets nye UPS/nødstrømanlegg har gjort teknikken vesentlig sikrere. Strømforsyning, data 
og telefoni har nå redundante løsninger av høy standard. 
Software i AMK er gammelt og lite funksjonelt. Her er sentralen henvist til nasjonale anbud og 
løsninger. Et nasjonalt prosjekt etablert for å skaffe ny programvare til landets AMK-sentraler 
havarerte i sommer. Det er nå etablert et regionalt prosjekt, men risiko med dette er høy. 
 



 

                     Side 8 av 9 

Personale og HR 
De ansatte i begge sentraler angir at de er fornøyd med arbeidssituasjonen. Staben er tungt 
belastet med vakter. Det er likevel ingen spesiell misnøye å spore i medarbeiderundersøkelsen. 
Medarbeiderne skårer stort sett innenfor normalområdet for Helse Nord, eller bedre. 
Rekruttering av nytt personell er god, men antallet som slutter er fortsatt relativt høyt. 
Opplæring av nye medarbeidere er dyr og langvarig. Dermed fører stor utskifting av personellet 
i sentralene til relativt store utgifter. 
 
Økonomi 
AMK 
AMK Helgeland er pr. 1. november tilnærmet i økonomisk balanse. En viktig oppgave for 
sentralen er å bidra til at ressursbruk i ambulansetjenesten begrenses. Det er relativt 
ressurskrevende og genererer av og til misnøye i samarbeidende tjenester. Likevel ser vi at 
sentralen ivaretar dette på en god måte og at utgiftene til både bil- og båtambulanse er 
stabilisert. 
 
LV-sentral 
Økonomien er tilfredsstillende. Alle utgifter dekkes av kommunene gjennom et 
faktureringssystem basert på antall innbyggere. Det har vært noe misforhold mellom anslått 
ressursbehov og reelt forbruk under sentralens oppstartperiode, og også 2017 har vært preget 
av høyere forbruk enn planlagt, hovedsakelig på grunn av høyere turnover av personell enn 
planlagt, og høyere lisensavgifter på programvare enn det som var forespeilet. Kommunene har 
akseptert overforbruket og finansiert misforholdet.  
 
Konklusjon 
AMK-sentralen har for tiden god økonomi og er i gang med en systematisk gjennomgang av 
kvalitetsarbeidet. AMK-lege ordningen er revidert og fungerer nå bra.  

Helse Nord utredet i 2014 AMK-strukturen i landsdelen. Konklusjonen i Helse Nords styresak 
48-2014 var at det skulle gjennomføres en ROS-analyse av sentralene i 2014 og at 
organiseringen skulle gjennomgås på nytt. ROS-analysen ble gjennomført uten at det kom fram 
behov for tiltak utover det som allerede var planlagt. I tillegg varslet HOD en nasjonal 
gjennomgang, noe som førte til at regionale tiltak ble satt på vent. 

Regjeringen oppnevnte høsten 2015 et utvalg som høsten 2016 blant annet konkluderte med at 
det på sikt bør være færre AMK-sentraler i Norge. Tanken er at utvalgets anbefalinger skal 
følges opp i regionale prosjekter. Foreløpig har ingen av regionene kommet i gang med det, 
men vi er forberedt på at det kan komme endringer i framtida. 

AMK Helgeland er god på håndtering av de ordinære hendelsene, som utgjør over 90 % av 
sentralens oppgaver. I de sjeldne, store hendelsene har sentralen et forbedringspotensial. Vi 
planlegger et samarbeid med UNN på dette. En mulig tilnærming til kvalitetshåndtering i AMK 
er å se på muligheten for økende grad av elektronisk samarbeid. Det vil både ivareta fordelene 
med en desentralisert struktur der lokalkunnskapen er høy, og kravet om også å levere optimalt 
på sjeldne hendelser. Det er enighet i AMK-miljøet i landsdelen om at en slik løsning vil være 
optimal. 

  

https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202014/20140429/Styresak%2048-2014%20Fremtidig%20AMK-struktur%20i%20Helse%20Nord.pdf
https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202014/20140429/Styresak%2048-2014%20Fremtidig%20AMK-struktur%20i%20Helse%20Nord.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b332572e94304549b8b6db04ad617f76/amk_utredning_150916.pdf
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Vedtaksforslag: 
1. Styret tar saken til orientering. 
2. Styret ber om ny orientering i saken i 3. tertial 2018 

 
 
Fred Mürer 
Administrerende direktør 
 
 
Saksbehandler: Enhetsdirektør prehospitale tjenester Bjørn Haug 
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