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Risikobildet i ambulansetjenesten
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Bilde: Sven-Erik Røed, Drammens Tidende, mars 2012

«Det er helt forutsigbart 
uforutsigbart» – Steinar 
Olsen fra Helsedirektoratet 
om ambulansehverdagen



Hensikten med tilsyn og veiledning
• Skape grunnlag for forbedringsarbeid i ambulansetjenesten ved å sikre at det jobbes 

systematisk for å forebygge helseskadelige belastninger i tråd med lovens krav
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Bilde: Enciyeh Asgari, oktober 2014



Overordnet ramme for tilsynene

• Tilsyn i alle helseforetak (HF) som har ambulansetjeneste 

• Tilsyn med inntil halvparten av ambulansestasjonene i hvert HF

• Kontroll med det systematiske HMS-arbeid ved ambulansestasjonen
üErgonomiske arbeidsbetingelser (arbeidsteknikk og utstyr) 
üPsykososiale og organisatoriske arbeidsbetingelser (vold, trusler, emosjonell belastning)
üBiologiske arbeidsbetingelser (smitterisiko knyttet til arbeidstøy, arbeidslokaler og ambulansen)
üBruk av bedriftshelsetjenesten

• Innhente informasjon om ambulansestasjonen, ambulansen og 
arbeidstidsordninger
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Sett og hørt
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Funn
• Det er gjennomført 111 tilsyn i 18 helseforetak og varslet pålegg i alle

• Stort engasjement for arbeidet hos ledere og arbeidstakere
• Formelle roller på plass, VO og TV blir tatt med på råd - samarbeidet lokalt fungerer 

godt

• Det er mange utfordringer i arbeidsmiljøet – de samme funnene går igjen i hele 
landet:

üManglende kartlegging, risikovurdering og tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet
üKommunikasjon mellom organisasjonsleddene er krevende
üFår ikke nødvendig informasjon om risiko for smitte, vold og trusler
üArbeidslokaler ofte ikke egnet for arbeidet som skal gjøres der 
üLite bruk av bedriftshelsetjeneste – mangler plan for bistand på den enkelte stasjon
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Ergonomiske forhold

• All belastning kan ikke fjernes, men noe kan begrenses
• Behov for mer informasjon og opplæring 
• Utstyr blir stadig bedre
• Må være fysisk rustet til arbeidet
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Psykososiale forhold

• Trives med arbeidet

• Opplever emosjonell belastning og negativt stress 

• Vold og trusler er vanlig
• Rutiner for forebygging, melding, håndtering og oppfølging av vold og trusler er på 

plass de fleste steder
• Gode oppfølgingsrutiner etter alvorlige hendelser
• Behov for opplæring og øvelse i å forebygge og håndtere vold og trusler
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Biologiske forhold

• Mangler informasjon og opplæring om 
smitterisiko og tiltak

• Får ofte ikke informasjon om kjent smitterisiko
• Har utstyr og rutiner ved kjent smitte
• Mangler rutiner for desinfeksjon av arbeidstøy 
• For få skift av arbeidstøy
• Ikke tilrettelagt organisatorisk eller praktisk for 

smittevern

Foto: Svein Lunde, SUS. Publisert 09.03.2017 på Helse Stavangers nettside.
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Arbeidslokaler
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Foto: Monica Brox, Arbeidstilsynet



Veiledningsmøter i alle helseforetakene i 2019

• Gi motivasjon og kunnskap slik at helseforetakene arbeider systematisk 
med det forebyggende arbeidet i ambulansetjenesten

• Gjøre arbeidsgiver i stand til å gjøre gode valg for hele 
ambulansetjenesten

• Gi helseforetaket oppdatert informasjon og kunnskap om; 
üKrav til arbeidstøy og arbeidslokaler 
üHelseeffekter av ulike arbeidstidsordninger og forsvarlighetsvurdering av disse 
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Arbeidslokaler – forventninger til helseforetaket

• Skaffe oversikt over status i arbeidslokaler ved alle ambulansestasjonene
• Vurdere og prioriter hva som må forbedres – hvor og når
• Lag fremdriftsplan 

Ø «Krav til arbeidslokaler og arbeidstøy i ambulansetjenesten» – sendt 
helseforetakene 03.09.2019

üKravene må oppfylles ved nybygg og ombygging
üVurdere organisatoriske tiltak 

• Informasjon på www.arbeidstilsynet.no (søkeord ambulanse)
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http://www.arbeidstilsynet.no/


Arbeidstidsordninger – forventninger til helseforetaket

§ Ambulansestasjonene har forskjellige ordninger som kan oppleves utfordrende
ü2- og 3-skifts turnus
ü1-, 2- og 3-døgns skift
üHjemmevakt
üEn del steder mye overtid

§ Arbeidsgiver skal, sammen med verneombud og tillitsvalgte gjennomføre en 
forsvarlighetsvurdering av arbeidstiden.

Forsvarlighetsvurdering
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https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidstid/er-arbeidstidsordningen-forsvarlig/

