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Høring - Akuttutvalgets delrapport 

 

Det vises tilsendt høringsdokument. 

Fylkesutvalget i Oppland behandlet delrapporten i møte 02.12.2014 og fattet slik vedtak: 

 

Fylkesutvalget slutter seg i hovedtrekk til anbefalingene i Akuttutvalgets delrapport og vil 
understreke:  

 Det bør gis prioritet til arbeidet med å utvikle en nasjonal strategi for en styrket 
akuttmedisinsk beredskap tilpasset endringer i både kommunestruktur og sykehusstruktur.  

 Det bør innføres nasjonale kvalitetsmål og standarder tilpasset geografiske, bosetnings- og 
befolkningsmessige særtrekk for å sikre likeverdige tjenester i hele landet.  

 Det bør – uavhengig av framtidig sykehusstruktur - utarbeides forpliktende planer for en 
snarlig styrking av luftambulansetjenesten i det indre Østlandet, gjennom etablering av ny 
helikopterbase.  

 

Saksframlegget følger som vedlegg. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Terje Kind 
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AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 

 

Forslag til 

VEDTAK 

Fylkesutvalget slutter seg i hovedtrekk til anbefalingene i Akuttutvalgets delrapport og vil understreke: 

 

 Det bør gis prioritet til arbeidet med å utvikle en nasjonal strategi for en styrket akuttmedisinsk 

beredskap tilpasset endringer i både kommunestruktur og sykehusstruktur. 

 Det bør innføres nasjonale kvalitetsmål og standarder tilpasset geografiske, bosetnings-  og 

befolkningsmessige særtrekk for å sikre likeverdige tjenester i hele landet.  

 Det bør – uavhengig av framtidig sykehusstruktur -  utarbeides forpliktende planer for en snarlig 

styrking av luftambulansetjenesten i det indre Østlandet, gjennom etablering av ny 

helikopterbase.    

 

Rasmus Olav Vigrestad  

Fylkesrådmann  

 Terje Kind 

 Ass. fylkesrådmann 
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Saksframstilling: 
 

1.1 Akuttutvalgets mandat  
Akuttutvalget er et offentlig utvalg, ledet av fylkesmann Ann-Kristin Olsen. Regjeringen oppnevnte 

Akuttutvalget høsten 2013. Utvalget har i mandat å gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor 

sykehus og beskrive et helhetlig system som skal ivareta befolkningens behov for trygghet ved akutt 

sykdom og skade. For legevakt er det gitt i mandat å foreslå nasjonale krav til legevakt og i tillegg skal 

utvalget se på de frivilliges rolle og befolkningsperspektivet. Utvalget er også bedt om å avklare roller, 

se på behov for folkeopplysnings- og kompetansehevingstiltak, utrede samarbeidsformer, etablere 

felles strategier og tiltak på tvers av organisasjoner, og gjennomgå dagens regelverk. Fristen for den 

offentlige utredningen er 1. desember 2015. 

 

 

1.2 Delrapport som innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan og 
stortingsmelding om primærhelsetjenesten  
Regjeringen skal i løpet av 2015 legge fram en Stortingsmelding om primærhelsetjenesten og en 
Nasjonal helse- og sykehusplan. Organiseringen av framtidens primærhelsetjeneste og 
spesialisthelsetjeneste og innretning på den akuttmedisinske kjeden, henger nært sammen.  
I brev datert 12. mai 2014 har Helse- og omsorgsdepartementet bedt Akuttutvalget om å levere to 

rapporter som ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan og stortingsmelding om 

primærhelsetjenesten. Akuttutvalget mener det er hensiktsmessig å gi en samlet beskrivelse av de 

akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus og leverer derfor en rapport som innspill til de to 

stortingsmeldingene. Innholdet i delrapporten er spisset mot de utfordringer som stortingsmeldingene 

skal adressere og utvalget har valgt å konsentrere seg om ambulansetjenestene og legevakt. Rapporten 

er skrevet innenfor et begrenset tidsrom og det har ikke vært mulig å få utredet alle aspekter og 

virkninger av forslagene. 

 

Delrapporten følger vedlagt. 

 

1.3 Fylkesrådmannens merknader. 

Fylkesrådmannen antar at det først og fremst er de kapitler som omhandler de prehospitale tjenester i 

spesialisthelsetjenesten, og i særdeleshet luftambulansetjenesten, som er mest  relevant å uttale seg til 

for fylkeskommunen. Fylkesrådmannen begrenser derfor sine merknader til disse kapitler. 

 

Akuttutvalget tar som utgangspunkt at AMK-sentraler, ambulansetjeneste, legevakt og 

legevaktsentraler er pilarene i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus og legger til grunn at 

følgende overordnende verdier bør være styrende for virksomheten: 

 
 Trygghet for at alle blir tatt hånd om ved akutt sykdom eller skade  

 Nærhet til viktige helsetjenester  

 Kvalitet i utøvelsen av tjenestene og kompetanse hos helsepersonellet  

 Forutsigbarhet om hvor pasienter skal henvende seg og forutsigbarhet i hvordan pasienter 
håndteres  

 Stabilitet i organisering av tjenestene med endringsprosesser som skjer på en god og 
forutsigbar måte  
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Utvalget poengterer at de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus må balansere hensynet til 
nærhet, kvalitet og medisinsk-faglig kompetanse i tjenesten. Utvalgets mener  at de viktigste 
verdiene er ivaretatt i den akuttmedisinske kjeden, men det er betydelige forskjeller og utfordringer 
knyttet til nærhet til de akuttmedisinske tjenestene. Beslutningsprosessene i viktige prehospitale 
planleggingsspørsmål er ofte ukoordinerte. 
 
Utvalget illustrerer dette ved å trekke fram de strukturprosessene som pågår både i 
kommunesektoren og innen spesialisthelsetjenesten og poengterer at det «finnes lite kunnskap om 
sammenhengen mellom sykehusstruktur og behov for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus».  
 
I Innlandet pågår omfattende prosesser med å videreutvikle sykehusstrukturen. Sammen med en 
rivende medisinsk, teknologisk utvikling, endringer i bosetningsmønster og befolkningens 
alderssammensetning, vil dette kunne endre premissene for den akuttmedisinske beredskapen.  
Fylkestinget har ved tidligere anledninger uttrykt bekymring for at det til nå har vært satt for lite 
fokus på hvilke konsekvenser dette vil kunne få for de prehospitale tjenester.  
 
Tilsvarende problemstillinger kan også knyttes til de pågående prosesser med endret 
kommunestruktur. Også disse prosessene vil kunne endre premissene for de akuttmedisinske 
funksjoner, både innen kommunehelsetjenesten og de prehospitale tjenester. 
 
Fylkesrådmannen slutter seg derfor til utvalgets anbefaling – og sterke understreking – om at det bør 
utvikles en nasjonal strategi som kan sikre en felles planlegging mellom bla  kommuner og 
helseforetak om de akuttmedisinske tjenestene i et område. Samtidig foreslås innføring av nasjonale 
kvalitetsmål, herunder standard responstider. 
 
Fylkesrådmannen mener at dette kan være viktige tiltak i arbeidet med å sikre de overordnede 
verdier om økt tilgjengelighet og likeverdighet innen de akuttmedisinske tjenester.  
Forholdene i Innlandet med lange avstander og  spredt bosetning både illustrerer og understreker 
dette.  
 
Fylkestinget har ved flere anledninger uttrykt bekymring for mangler i sykehusenes prehospitale 
tjenester, i særlig grad knyttet til behov for en snarlig styrking av luftambulansetjenesten ved å 
utvide fra ett til to helikopterbaser i innlandet. Dette behovet gjelder uavhengig av framtidig 
sykehusstruktur.  
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