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Høringssvar fra Det helsevitenskapelige fakultet - akuttutvalgets 

delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet 

 
Det helsevitenskapelige fakultet har mottatt til uttalelse Akuttutvalgets delrapport til 

Helse- og omsorgsdepartementet, datert 31. oktober 2014. 

Fakultetet ser positivt på den systematiske styrking av det akuttmedisinske 

helsetilbudet som det legges opp til i delrapporten. 

Institutt for klinisk medisin har lang erfaring med forskning og undervisning innen den 

akuttmedisinske overlevelseskjeden, fra lekfolk til intensivavdeling. Vi støtter 

delrapportens fokus på helhetlig tenkning langs hele kjeden. Vi ønsker å kommentere 

tre viktige momenter i rapporten med relasjon til utdanning og forskning: 

1. Vi er enige med Akuttutvalget i at det er viktig å øke omfang og kvalitet på 

offentlig finansiert forskning innen prehospital akuttmedisin, nettopp for å 

ivareta det nevnte helhetsperspektivet. Uten en offentlig satsning kan 

forsknings- og utviklingsarbeid kunne bære preg av særinteresser til aktører 

innenfor enkelte ledd av kjeden. En offentlig satsning må nødvendigvis følges av 

økonomiske insitamenter overfor de store offentlige forskningsinstitusjonene. 

2. En felles elektronisk pasientjournal (EPJ) framheves i rapporten som et 

virkemiddel for å øke kvaliteten i pasientbehandling. En EPJ må være 

gjennomgående for alle ambulansetjenester, og helst også primærhelsetjenesten 

(legevakt). Dette vil styrke muligheten for helhetsrettet forskning på 

overlevelseskjeden, og det vil muliggjøre overvåkning av et felles sett av 

kvalitetsindikatorer i hele kjeden. 

3. Vi støtter delrapportens intensjon om å styrke ambulansefaget. En 

bachelorutdanning i ambulansefag må etableres både slik at det 1) gir en 

landsdekkende kapasitet i utdanningen, og 2) at utdanningen er vel integrert 

med øvrige relevante utdannings- og forskningsmiljøer. Det første punktet betyr 

at det må være flere utdanningssteder per helseregion, pga. det store antall 

ansatte i bilambulansetjenestene. Det andre punktet er viktig for at utdanningen 

skal være forankret i klinikknære forskningsmiljøer i akuttmedisin. På denne 

måten vil helsevesenets behov kunne styre utdanning og utviklingsarbeid i hele 
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kjeden av fagfolk i den retning som er nødvendig, og nettopp ta hensyn til hele 

overlevelseskjeden. 

Det helsevitenskapelige fakultet ønsker å delta i utvikling og drift av denne utdanningen, 

i tråd med signaler fra vår samarbeidspartner Universitetssykehuset Nord Norge HF, 

som driver landsdelenes største ambulanseavdeling. 
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