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Grunnleggende 
problemstillinger

Beredskapstid Aktivtid



Bakgrunn

Røros kommune er valgt som forsøkskommune.



Organisering av tjenesten i 
prosjektperioden

• Dagbil gjøres om til «Helsevakt (akuttbil)»
– Enmannsbetjent + lege
– «utvidet åpningstid» fra tidligere 8-17 til  10-22
– Lokalisert sammen med kommunehelsetjenesten
– Akuttbilen er tilgjengelig/disponibel for legene når 

ambulansepersonellet ikke er på vakt
– Paramedic utdanning som minimumskompetanse for 

ambulansepersonellet



Organisering av tjenesten i 
prosjektperioden

• Tjenesten skal ha et element av:
– Pasientundersøkelse
– Pasientbehandling
– Forebyggende

• Hjemmebesøk
• Undervisning
• Oppfølging





Gevinster

• Kompetanseheving både i ambulansetjenesten og 
kommunehelsetjenesten

• Lokal akuttmedisinsk utrykningsenhet
– Blir i kommunen
– Trygghet for lege i vakt

• Bedre utnyttelse av beredskapstid i ambulansetjenesten



Gevinster

• Mulighet til å drive systematisk forebyggende 
arbeid innenfor krevende pasientgrupper

– Oppfølging innen rus / psykiatri
• Oppfølging av enkeltpersoner og grupper i samarbeid med 

psykiatritjenesten
– Oppfølging «frequent flyers»

– Hjemmebesøk for kartlegging av brannrisiko og 
falltendens



Status pr i dag

• 422 oppdrag fra januar til ut august
• De fleste av oppdrag generert av AMK ender med utrykning 

med lege
• Relativt mange hjemmebesøk
– Fast oppfølging
– Assistanse lege
– Blodprøvetagning

• INR
• CRP



Status pr i dag

• Helsevakta reiser hjem til pasientene og tar blodprøver
– Sparer unødig transport av pasienter og er mindre 

belastende for pasientene
– Har mulighet til å analysere enkle blodprøver hjemme 

hos pasientene
• Oppfølging rus/psykiatri
– Følger opp 5-6 personer på en regelmessig basis
– Setter depotsprøyter i samarbeid med psykiatriteamet



Status pr i dag

• Oppfølging utskrivningsklare pasienter
– Følger opp utskrivningsklare pasienter fra IMA

• Undervisning
– Ambulansepersonellet driver undervisning inn mot 

kommunalt ansatte m.m
– Det er utarbeidet leksjonsopplegg for barnehage og 

skoleansatte, first-respondere (brann) og PVK kurs for 
sykehjemsansatte



Kompetansehevende tiltak

• Det er gjennomført kompetansehevende tiltak for 
ambulansepersonellet
– Kurs i LAB arbeid
– Undervisning i bruk av kommunale dokumentasjons og 

IKT systemer



Suksesskriterier

• Forankring på  topp i hver organisasjon
– Politisk
– Administrativ
– St.Olav/klinikk

• Lokalt samarbeid på lavest mulig nivå
– Ansatte møter ansatte
– Leder møter leder.



Utfordringer

• To forskjellige organisasjoner  med en ulik 
organisasjonskultur skal jobbe sammen.
– Spesialisthelsetjenesten har en tendens til å være 

utålmodig
– TTT  (TTulT)



Veien videre

• Prosjektet er forlenget ut 2019
– Ekstern evaluering 
– Overlevering til drift

• Samarbeidsavtale
• Styrke eksisterende arbeidsoppgaver
• Implementering av nye arbeidsoppgaver
– Palliativ behandling
– Helseopplysning for aldersbestemt gruppe



Presisering

• Mobil Integrert Helsetjeneste handler ikke om å legge ned 
ambulanser og gjøre disse om til Helsevakt

• MIH handler ikke om hvilken type bil man har!
• MIH handler om å utnytte beredskapstid og løse udekte 

arbeidsoppgaver til pasientenes beste
• Mange av arbeidsoppgavene som utføres på Røros kan 

utføres av ordinære ambulansearbeidere i tilgjengelig 
beredskapstid




