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Felles nasjonale retningslinjer i 
ambulansetjenesten – mulig?



Ambulanse Midt-Norge (AMN)

• Virksomhetsdokumentasjon/
analyse 

• Retningslinjer (F R A M)
• Kompetanse
• Logistikk 





Retningslinjer er grunnlag for 
beslutningsstøtte (CDS)

Ambulansefaget = helsefag

Må forholde seg til kunnskapsgrunnlaget 

Ledelsesansvar (Forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helsetjenesten)

Retningslinjearbeidet i norske sykehus nærmest 
ute av kontroll

http://tidsskriftet.no/2016/05/
fra-redaktoren/et-kaos

https://www.regjeringen.no/contentassets/d169293b5638477aa5ba453e6653af0b/20161026_forskriftstekst_ledelse_og_kvalitetsforbedring.pdf
http://tidsskriftet.no/2016/05/fra-redaktoren/et-kaos
http://tidsskriftet.no/2016/05/fra-redaktoren/et-kaos


Beslutningsstøtte er et viktig verktøy for å kunne utnytte 
medisinsk kunnskap som utvikles i raskt økende tempo

Medisinsk kunnskap antas å doble 
seg hver 73 dag innen år 2020

Kilde: IBM Health / University of Iowa (https://www.ibm.com/blogs/systems/ibm-storage-in-action-at-himss17/)

1950: 50 år
2020: 73 dager

800 000 publikasjoner årlig



Klinisk beslutningsstøtte

Kunnskapsstøtte: Passiv/statisk tilgang 

på Kunnskap
gir helsepersonell tilgang til forskningsbasert 
kunnskap som kan hentes ut før, under og etter en 
konkret situasjon, men informasjonen tilpasses ikke 
eller velges ikke ut etter en konkret pasients 
opplysninger. Støtten er passiv eller statisk; det er 
brukeren som må aktivere støtten på eget initiativ.

Prosess-støtte: Støtter 

planlegging, koordinering og 
gjennomføring

IT-verktøy som støtter planlegging, 
koordinering og gjennomføring av 
pasientrettede tiltak innen utredning, pleie 
og behandling. 

Beslutningsstøtte: Aktiv støtte som 

tilpasses pasient og situasjon

et IT-verktøy som kombinerer medisinsk, 
helsefaglig og annen kunnskap med individuelle 
pasientopplysninger for å understøtte 
beslutninger i utredning, pleie og behandling av 
pasienter.



Beslutningsstøtteprosessen i praksis

1. En hendelse initierer 
(trigger) en 
beslutningsstøtteregel

2. Regler baserer seg på 
relevant pasientinformasjon 
og kunnskapsgrunnlag (f eks 
sepsiskriterier som SIRS og 
qSOFA)

3. Systemet kommer med en 
anbefaling, handling, 
påminnelse e.l. ( f eks væske 
iv, annen behandling, 
destinasjon)

Kunnskapsbase

Data  om pasient, 
kl iniker, 
organisasjon og 
s i tuasjon

Trigger Regelsett

Anbefaling
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På vei mot nasjonal (P-)EPJ?

Flere initiativ 
Nasjonal IKT

Helse Sør-Øst

Helseplattformen

P-EPJ vil ha mange funksjoner

Fellesskap vil kreve felles beslutningsstøtte 

Beslutningsstøtte baseres på felles 
kunnskapsgrunnlag og retningslinjer 

Kan neppe ha et knippe ulike systemer 



Hvordan brukes retningslinjen 
(compliance)?

• Mangler journal/kurve/»big» data/feedback 

• Studier på kvalitet/hva som faktisk er gjort/hvordan 
retningslinjer faktisk brukes - må gjøres den tunge 
veien med papirjournal osv

• Tid- og ressurskrevende  

• EPJ for hele «kjeden» - også prehospitalt





I Midt-Retningslinjer 2013:
To systemer – to kulturer – mange 
subkulturer



I Midt-Norge er det gjort et 
omfattende arbeid før og etter 
implementering av Felles faglige 
retningslinjer for 
ambulansetjenesten i Midt-Norge 
(2014) 



• Nivå

• Intern – ekstern kompetanse og 
kapasitet
– NAKOS

– Kunnskapssenteret

• Metode-kunnskap 

• Høring

• Implementering: 
– E-læring, undervisning, utsjekk

• Monitorere

• Kontinuerlig videreutvikling 

• «Nasjonal(e) tiltaksbok(er)»

Prosess



Status 2017 - arbeidsform

Høring/bearbeiding  i 
redaksjonsgruppe

Forfatter (e)

Medisinsk fagråd
Fagrådgivere 

Forankring i RFN

Eksterne ressurser

Høring i relevant 
fagmiljø

Godkjenning Fagsjef

Regionalt Fagleder 
Nettverk (RFN)

Kliniske 
avdelinger osv



Grunnlag for bredere 
samarbeid/prosess?
Høsten 2016

Ekstremt ressurskrevende å utvikle og 
vedlikeholde

Er et misbruk av ressurser å gjøre dette hver for 
seg 

Samtidig MÅ prosess sikre eierskap gjennom 
åpne og inkluderende prosesser fram mot 
konsensus– tålmodighet framfor brutalitet 

Utgangspunktet er kunnskapsbasert tilnærming 

Initiativ Helse Midt-Norge og NAKOS til 
nasjonalt drøftingsmøte Trondheim 1.12.16



Skisse: Mulige hovedprinsipper
Forutsatt: Enighet om å dele retningslinjer og gjennomføre en dugnad

Mål: 

Rydde i skriftlige dokumenter innen 1.6.18 og lage disse mest mulig like for hele landet. 

Prioritere temaer for «kunnskapsbaserte prosedyrer», lære metodikk gjennom første år, deretter fire hvert 
halve år, basert på der det graverende avvik, faglig uenighet, stor risiko etc. 

Oppstart 1.2.17.

Redaksjon: Ledere innen prehospital virksomhet i Norge, en fra hver region. Lager mandat for 
redaksjonsutvalget og er styringsgruppe.

Redaksjonsutvalg: 

Medlemmer:

Ekspert (er) innen teknisk verktøy og opplæring, ekspert innen kunnskapsbasert metode, representant fra alle 
regioner, ryddeekspert og en sekretær

Mandat: 
 Fastsette dato for oppstart og dato for ferdig oppryddet. Laget 4 kunnskapsbaserte prosedyrer

 Rydde i alle faglige dokumenter i regionene som vedgår prehospitale faglige dokumenter. Stoppe nåværende produksjon og 
forbedre et og et faglig dokument.

 Bruke to metoder: 1: Kunnskapsbasert arbeidsmetode. 2: Metode der man bruker det beste dokumentet man har og sørger for 
at relevant lovverk og nasjonale retningslinjer er med som referanse. Legger ved metoderapport (AGREE) med utfylt punkt 3, 4,
13 og 23.

 Definere rutiner for høring og iverksette

 Definere nyvinninger inne teknisk utvikling og tilpasset klinikerne som skal bruke løsningen. 

 Bruk av innmeldingskjema når klinikere har behov for nye prosedyrer. Få godkjennere



Posisjonsdokument 
(Mellesmo/Nilsen/Juvkam 13.12.16)

Take home – følge opp 
lokalt/regionalt

• Bakgrunn

• Situasjonsbeskrivelse og utfordringsbilde

• Aktuelle modeller for utvikling og 
kvalitetssikring av tjenesteområdet som 
helhet

• Mulig modell for faglig samvirke og felles 
retningslinjer for ambulansetjenesten

• Behov for ledelsesforankring

• Ressurser, finansiering, tidsplan

• Delingsmodell framdrift og 
informasjonsstrategi



Posisjonsdokument 
(Mellesmo/Nilsen/Juvkam 13.12.16)

Mulig modell for faglig samvirke og 
felles retningslinjer for 
ambulansetjenesten

• Redaksjon – bred

• Arbeidsutvalg

• NAKOS som ramme

• Kompetanseportal og eLæring

• Konsekvenser av ikke-deltakelse

• Felles «kjerne» hindrer ikke 
nødvendige lokale tillegg



Videre i fellesskap?
Hva skal til?

Liten bevegelse

HSØ gjør eget arbeid med bl a HMN som 
utgangspunkt

I hvilket omfang?

På hvilken måte? 

Initiativ fra sentral helsemyndighet for å 
etablere ramme for felles arbeid? 


