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• Formålet:
• avklare ansvarsforhold 
• Skissere sentrale prinsipper og hovedoppgaver for 

helsetjenestens innsats 
• både ved mindre hendelser, storulykker og masse-

skadehendelser der ressurser fra flere nødetater samvirker.

• Sikre forutsigbarhet både for helsetjenestens 
innsatspersonell og innsatspersonell for andre 
samarbeidende nødetater.

• At større hendelser opptrer sjelden innebærer behov 
for systematisk opplæring og øving for å sikre at 
tjenestene er rustet til å håndtere slike hendelser på 
en god måte.

• Veilederen skal danne grunnlag for slik opplæring og 
øving, både etatsspesifikt og i samarbeid mellom de 
ulike nødetatene og andre redningsressurser.

Nasjonal Veileder for helsetjenestens organisering på skadested  



• Modell for helsetjenestens ledelsesorganisering:
• Tilpasset vekslende forhold, 
• Skalerbar
• Forståelig og gjenkjennelig fra hendelse til hendelse.

• Samme ledelsesmodell gjelder uansett hendelsens art, 
omfang og kompleksitet. 

• Lederoppgaver og kjernefunksjoner må dekkes av de 
tilgjengelige ressurser så godt som mulig til enhver tid.

• Ikke gå på bekostning av behandling og evakuering av 
pasienter og uskadde når det er knapphet på ressurser, 

• men det er heller ikke hensiktsmessig å vente med å opprette 
lederfunksjoner til man har ressursoverskudd.

Begreper, roller og ansvar 



Innsatsleder Helse
• Leder helsetjenestens samlede innsats i innsatsområdet.
• Fordele ressursene slik at oppgavene løses på best mulige måte. 
• Vurdere ressursbehov, ivareta sikkerheten for helsepersonell, 

organisere helseinnsatsen på skadestedet og eventuelle 
samleplasser, samt etablere evakueringslinjer til sykehus og 
legevakt. ILH melder behov for personell og materiell til lokal AMK-
sentral.

• ILH er primært kontaktpunkt for AMK-sentralen, øvrige 
helseressurser og ledelsen for øvrige nødetater gjennom hele 
aksjonen. 

• ILH har sin faste plass i innsatsleders kommandoplass (ILKO) når 
dette er opprettet, men vil ved ankomst skadested og også senere 
ha nytte av å skaffe seg oversikt over innsatsområdet og 
situasjonen ved selvsyn.

• Når lege er tilstede som MLH, eller ILH i mangel av dette oppretter 
en lederrolle med ansvar for pasientbehandlingen, vil ILH kunne 
fokusere på organisatorisk ledelse og logistikk.

• Når ILH har behov for å utnevne flere ledere skal disse gis et 
tydelig oppdrag med spesifikke oppgaver som den enkelte skal 
løse. 



Medisinsk leder helse

• Alltid lege
• Medisinsk leder helse (MLH) er øverste medisinske leder og ILHs

medisinsk-faglige rådgiver.
• MLH er en lederrolle og jo flere pasienter, jo mindre vil denne 

funksjonen være involvert i det medisinske arbeidet med 
enkeltpasienter.

• MLH har som hovedoppgave å lede arbeidet med akuttmedisinske 
vurderinger, prioriteringer og behandling av pasienter. 

• MLH sin normale plassering er sentralt på skadestedet eller på en 
eventuell samleplass ved ventetid på transportressurser. 

• MLH har ansvar for å prioritere og sørge for nødvendig behandling 
av pasientene i innsatsområdet, samt bidra til at den enkelte 
pasient kommer tidsnok til videre behandling på adekvat faglig nivå 
og at de som tar imot pasienten mottar nødvendig informasjon.



Første enhet på stedet: 
• Uavhengig av hendelsens omfang og tilgang på ressurser skal første 

helseressurs som kommer frem til et skadested både iverksette akutte 

medisinske behandlingstiltak og ivareta initial innsatsledelse for helse.

Noen utfordringer:

Dedikerte ressurser? 
• I noen deler av landet har ambulansetjenesten etablert en egen operativ 

lederfunksjon for ambulansetjenesten. Dette personellet har særskilt 

kompetanse til å ivareta funksjonen som ILH, og vil som hovedregel 

overta dette ansvaret fra annet helsepersonell.

• Innsatsleder Helse i alle områder ved alle hendelser 

• Dedikert ressurs for ILH / MLH hvor dette er fornuftig ut fra 

helsetjenestens struktur, geografi, demografi, samferdsel osv.

• Utnytte mulighetene!

• Ulike hendelser stiller ulike krav – kunne dekke også større 

kompliserte hendelser –

• Hendelsens art / krav – Kompetanse – skifte. Skalerbar!  - Kunne 

støtte med personell som har kompetanse til å fungere som ILH og 

MLH ved større og / eller kompliserte hendelser. 



Felles utdanning av innsatsledere i regi av politihøyskolen kan 
være et viktig bidrag men:
• Grunnleggende helsefaglig kompetanse er nødvendig basis
• Nå ut i hele landet - desentralisert gjennomføring og 

tilstrekkelig kapasitet. 

Utfordring - Kompetanse: 
Dagens situasjon: 
• Alt fra omfattende kurs (8 uker) til kortvarige kurs / 

fagdager – store forskjeller 

Implementering av veileder: 
• Opplæringen i innsatsledelse må inn i formalisert 

utdanning: 
• Ambulansefaget (Fagbrevutdanning)
• Bachelorutdanning i Paramedisin
Hva med MLH funksjonen? 
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Hentet fra Crisis training – beskrivelse av øvingsmodeller
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