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Bakgrunn	  og	  organisatorisk	  forankring	  for	  prosjektet	  
AMK sentralene i Norge benytter Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NMI) (1) som 
beslutningsstøtteverktøy ved mottak av nødtelefoner. I de tilfeller medisinsk operatør avkrefter 
alle akutte kriterier og iverksetter gul respons er det i NMI en forventning om at innringer skal 
kunne settes i kontakt med legevaktslege. Dette vil gjelde de henvendelsene hvor det opplagt ikke 
er behov for ambulanse, men hvor det er behov for en rask medisinsk vurdering. Gul respons 
beskriver mulige alvorlige tilstander, det vil si tilstander der de vitale funksjoner kan bli truet, 
eller tilstander der det er behov for umiddelbar situasjonsvurdering av lege.  

Dette innebærer en forventning om at legevakten er organisert på en slik måte at de ivaretar dette 
behovet. Kommunene har et lovpålagt ansvar for øyeblikkelig hjelp, jf. Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester § 3-5. (3) Nærmere bestemmelser er gitt i gjeldende akuttforskrift.  
 
 

Problemstilling	  og	  målsetting	  
Prehospitale tjenester (PHT) har ansvaret for ivaretagelse av tilstrekkelig akuttberedskap innenfor 
gitte rammer. Et av fokusområdene til klinikken i 2015 å bedre ambulansens responstider i 
forhold til akutt og haste oppdrag, samt å sikre medisinsk hjelp på rett nivå. I de siste tre årene 
har det vært en aktivitetsøkning i forhold til antall ambulanseoppdrag på ca 7%. Ved å bedre 
samarbeidet med legevaktene i forhold til de henvendelsene som ikke opplagt krever ambulanse 
har vi en forventning om at antall ambulanseoppdrag vil gå ned, og ambulanseberedskapen vil 
bedres. Innringer vil også sikres medisinsk hjelp på rett nivå. 
 
Med bakgrunn i overnevnte problemstilling har prosjektet følgende målsetting: 
 
Effektmål: 
Prosjektet skal sikre felles forståelse og reaksjonsmønster hos AMK og legevaktene ved gul 
respons.  
 
Resultatmål: 

• Samarbeidsmøte med legevaktene hvor vi presenterer hvordan AMK Vestre Viken utfører 
sine oppgaver og hvordan vi kan samhandle med legevaktene for å ivareta forsvarlige 
helsehjelp 

• Utarbeide felles prosedyre og opplæring for håndtering av gul respons 
• Definere evalueringskriterier og evaluere ny praksis etter 6 måneder 

 

Analyse	  og	  argumentasjon	  rundt	  problemstilling	  	  
NMI er det nasjonale verktøyet som brukes av AMK som et verktøy for kommunikasjon med 
innringer og fastsettelse av hastegrad. Indeksbruk har tidligere ikke vært konsekvent, noe som er 
blitt påpekt av Helsetilsynet i flere tilsynssaker i de senere år. Manglende bruk av NMI har ført til 
flere pasientklager og samtidig har Helsetilsynet gitt klar tilbakemelding om en mere konsekvent 
bruk av utspørringsverktøyet. Videre sier de at NMI også benyttes som norm for vurdering av 
forsvarlig virksomhet i tilsynssaker. Fra tilsynssaker fra 2013 og 2014 i egen virksomhet har 
involvert personell fått sanksjoner i forhold til og ikke ha brukt NMI systematisk i utspørring av 
innringer. Dette gjør at virksomheten stiller krav til ansatte om korrekt bruk av NMI.  
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I PHT VV har vi en økning i ambulanseaktivitet de siste årene, med hovedøkning i hastegrad 
akutt. Dette antar vi er en direkte årsak av mere systematisk bruk av NMI. De røde kriteriene 
representerer en balansegang mellom ønsket om å fange opp flest mulig akutte tilstander og 
ønsket om å unngå unødige utrykninger. Hvor mange unødige utrykninger man må akseptere for 
å fange opp flest mulig akutte tilstander er både en medisinsk, etisk og helsepolitisk utfordring. 
 
Konsekvensene ved bruk av NMI er en viss grad av overtriagering, dette for å fange opp alle 
akutte responser. Baksiden ved dette er en mulig reduksjon av beredskapstid. PHT er ansvarlig 
for akuttberedskap i hele sitt nedslagsfelt, og er avhengig av å ha tilgjengelige ambulanser. Det er 
derfor viktig å se på hvordan ambulansene brukes, og henvise pasienter til riktig nivå i den 
akuttmedisinske kjeden. AMK Sørlandet har siden 2009 satt over gule responser til legevakt for 
vurdering. De har også en reduksjon i antall ambulanseoppdrag totalt sett de senere år. Det er 
ikke gjort formelle målinger i forhold til om dette alene er årsaken til nedgang i antall oppdrag, 
men det er grunn til å tro at det er en medvirkende årsak. 
 
I HOD sitt høringsforslag til ny akuttforskrift (2) er det gjort følgende presisering: 
AMK-sentralene skal som hovedregel sette samtalen over til legevaktsentral når henvendelsen 
gjelder allmennmedisinske problemstillinger uten behov for utrykning fra spesialisthelsetjeneste. 
  
Dette understreker viktigheten av å få til et godt samarbeid mellom AMK og legevakt slik at vi 
får gitt pasienten best mulig helsehjelp på rett nivå. 
 
 
 

Fremdriftsplan	  med	  milepæler	  
I forhold til prosjektet har jeg definert 5 milepæler i fremdriftsplanen.  

 
Aktivitet Forkortelse Tidsfrist 
Samarbeidsmøte med LV er 
gjennomført 

M1 30.04.15 

Utarbeide felles prosedyre er 
gjennomført og implementert 
og evalueringskriterier er 
fastsatt 

M2 20.05.15 

Opplæring av ansatte er 
gjennomført 

M3 10.06.15 

Oppstart av ny praksis er 
igangsatt 

M4 15.06.15 

Evaluering av prosjektet er 
gjennomført etter fastsatte evl 
kriterier 

M5 15.12.15 

 

Budsjett	  -‐	  nøkkeltall	  
Prosjektet vil ikke påføre merkostnader for organisasjonen. Det er derfor ikke behov for å 
utarbeide et prosjektbudsjett. 
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Risikoanalyse	  
Vedlagt ligger en risikoanalyse(1) for prosjektet 

	  

Anbefalinger	  	  
Ledergruppen beslutter og iverksette prosjektet Sette over gul respons.  
Det skal foreligge en evaluering av ny arbeidsmetode innen 15.desember 2015. 
 

Vedlegg	  
1.Risikoanalyse 
2.Interessentanalyse 
3.Kommunikasjonsplan 
 
 
Litteratur: 
1. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, utgave 3  
2. Utkast til ny akuttforskrift HOD, 2014 
3. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 


