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Høringsuttalelse på:

Rapport om Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten (112-
rapporten)

Det vises til høringsbrev datert 10.07. 2009. St. Olavs Hospital gir herved sin høringsuttalelse på
aktuelle rapport.

Vi referer fra høringsbrevet:  "Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til om 112 skal innføres som
eneste nødnummer, herunder spørsmålet om felles nødsentraler og antall slike sentraler.
Arbeidsgruppens rapport og høringsuttalelsene til denne vil inngå i grunnlaget for en slik
beslutning."

112-rapporten er forfattet av en interdepartemental arbeidsgruppe, men med størst representasjon fra
Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Fra mandatet refereres følgende
punkter:

"Utrede alternativer til hvordan en ordning med ett felles nødnummer og felles nødmeldesentraler
for brann, helse og politi kan organiseres, herunder vurdering av antall sentraler og
nødmeldetjenestens organisatoriske tilknytning."

"Klarlegge hvilke type oppgaver tilknyttet nødmeldetjenesten som bør organiseres som en felles
tjeneste og eventuelt hvilke oppgaver som bør utføres i den enkelte etat."

"Arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i Justisdepartementets rapport "Forenkling og effektivisering
av nødmeldetjenesten" fra 2004 og høringsuttalelsene til denne."

Arbeidsgruppen foreslår 112 som eneste nødnummer Videre foreslås etablert 7-8 felles sentraler for
mottak av nødmeldinger til brann, politi og helse. For brann og helse skal disse sentralene også
ivareta rådgivning og ressursdisponering, mens nødmeldinger til politiet skal videreformidles til
politiets operasjonssentraler (27) som anbefales videreført.
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Arbeidsgruppen anbefaler i tillegg at det opprettes et nytt statlig forvaltningsorgan som blant annet
vil ha ansvar for driften for alle 112-sentralene.

Det er bemerkelsesverdig at rapporten ikke har henvisninger til det arbeidet Helse- og
omsorgsdepartementet (Brustad) selv initierte høsten 2008 med rapporten "En helhetlig
gjennomgang av de prehospitale tjenestene med hovedvekt på AMK-sentralene og
ambulansetjenesten", heretter kalt HOD-rapporten.

Arbeidsgruppen her var bredt sammensatt med representasjon fra blant annet regionale helseforetak,
universitetssykehus, de ansattes organisasjoner, Statens Helsetilsyn, Helsedirektoratet, KS og
brukerorganisasjoner. I mandatet inngikk å foreslå fremtidig organisering av AMK/medisinsk
nødmeldetj eneste.

Vi vil først komme med en vurdering av 112- som eneste nødnummer og deretter diskutere
anbefalingen om felles sentraler i ny organisasjon.

112 som eneste nødnummer
St. Olavs Hospital er skeptisk til innføring av 112 som eneste nødnummer. Dette er i tråd med
oppfatningen i store deler av norsk helsevesen slik det fremgår av helsevesenets høringsuttalelser på
FENN-rapporten. Dessverre synes det som disse høringsuttalelsene er lite vektlagt av
arbeidsgruppen.

112 fungerer allerede i dag som nødnummer i Norge. Utlendinger som ringer 112 blir henvist til
riktig etat av Politiet. Dette kunne vært markedsført bedre.

Det er også slik at utviklingen i Europa ikke entydig går for 112 som eneste nødnummer, men flere
land opprettholder et eget nødnummer til helsevesenet.

Vi mener det er sentralt at innringer ved medisinsk nødsituasjoner uten forsinkelse får direkte
kontakt med helsefaglig kompetent personell for rådgivning, veiledning og varsling av riktige
ressurser. Vi mener disse hensyn ikke er godt ivaretatt i den modellen som anbefales. Kravet til
operatørenes helsefaglige kompetanse er lite spesifisert, men kan ikke måle seg med den helsefaglige
kompetansen i dagens AMK-sentraler.

Vi refererer til HOD-rapporten s. 102:
"Den norske modellen for medisinsk nødmeldetjeneste må baseres på publikums rett til direkte
kontakt med medisinsk fagkyndig personell i en AMK-sentral."

Som nevnt i rapporten utgjør feilringing på 112 et betydelig problem. Dette må løses før det kan
være aktuelt å innføre 112 som eneste nødnummer.

Felles sentraler i ny organisasjon
4 % av nødmeldinger via 113 dreier seg om hendelser som involverer politi og/eller brann. Ved slike
aksjoner ville felles sentraler kunne øke kvaliteten på en samordnet respons Imidlertid vil de 96 %
andre nødmeldingene som dreier seg om akutte medisinske problemstillinger, kunne være vel så
kritiske. Her er dagens prinsipp med sykehustilknyttede AMK-sentraler med operatører med høy
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medisinsk faglig kompetanse, en bedre forutsetning for et godt utfall. Sykehustilknytningen gir god
tilgang på spesialkompetanse innen de forskjellige medisinske fagområdene.
Vi referer til HOD-rapporten s. 102 der et klart flertall anbefaler at:
"Medisinske nødmeldesentraler må organisatorisk og fysisk være knyttet til sykehus"

I strid med mandatet om felles sentraler foreslår arbeidsgruppen at politiet av operative hensyn skal
beholde sine 27 operasjonssentraler og at 112-sentralene skal videreformidle henvendelser hit for
utalarmering og ressurskoordinering. Det er uklart hvorvidt "politiveiledning" skal foregå fra 112-
sentralene (som antydet i modellskisse), da politifaglig kompetanse ikke vil foreligge her.

Helsevesenet har samme behov som politiet for kontroll med egne utrykningsressurser - både i
utkallingsfasen og under gjennomføring av oppdrag.

Økt belastning knyttet til henvendelser til helsevesenet og innleggelser i sykehus er bekymringsfull.
Nevnte utvikling kan kun kontrolleres ved å sikre nødvendig faglighet i alle ledd knyttet til
håndtering av medisinske behov og medisinsk nød. Arbeidsgruppen påpeker nødvendigheten av tett
og god kommunikasjon mellom ressurser i utrykning og mottaksapparatet. Vi kan vanskelig se
hvordan dette skal kunne være mulig uten at helsevesenet organiseres på lik linje med politiet med
utgangpunkt i anbefalte modell.

I den anbefalte modellen vil helsevesenets ressurser i betydelig grad disponeres av 112-sentralene
tilknyttet et annet forvaltningsorgan uten økonomisk ansvar for de samme ressursene. Dette gjelder
disponering av ambulanser og dermed også indirekte bruk av sykehussenger til akuttinnleggelser.
Dette vil øke kostnadene og redusere muligheten for god økonomistyring i spesialisthelsetjenesten.

Vi referer fra HOD-rapporten s. 95:
"AMK disponerer betydelige helseressurser gjennom utalarmering av ambulansetjenesten. For å
redusere overdreven og unødvendig ambulansebruk er det vesentlig at AMK-operatører
/ambulansekoordinatorer tilhører den organisasjon som også har økonomisk ansvar for
ambulansetjenesten."

De økonomiske konsekvenser av forslaget til ny organisering er dårlig utredet. Det nevnes at 190
årsverk kan spares, men dette vil være helt avhengig av hvilke koordineringssentraler som må
opprettholdes for å ivareta helsevesenets oppgaver som ikke skal inngå i felles sentraler, eksempelvis
oppgaver knyttet til sykehusintern beredskap, pasientlogistikk i helseforetakene og samhandling med
primærhelsetj enesten.

Rapporten sier ikke noe om hvordan planlagte ambulanseoppdrag skal organiseres og er utydelig på i
hvilken grad 112-sentralene skal koordinere og følge opp luftambulansetjenesten.

De anbefalte 112-sentralene vil hemme muligheten for god samhandling mellom
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten og innad i spesialisthelsetjenesten, sammenlignet
med dagens ordning med sykehustilknyttede AMK-sentraler. De vil utgjøre et ekstra ledd og hindre
direkte kommunikasjon mellom sykehus og primærhelsetjeneste, spesielt i akuttfasen. Redusert
samhandling innad i spesialisthelsetjenesten vil redusere muligheten for god pasientlogistikk på tvers
av sykehus, noe som igjen vil gi negative økonomiske konsekvenser.

Vi refererer fra HOD-rapporten s. 94:
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"Arbeidsgruppen anser at primærhelsetjenesten fortsatt vil ha en svært sentral rolle i forhold til å
vurdere pasientens behov for spesialistbehandling og for å yte nødvendig helsehjelp utenfor sykehus.
Når det gjelder styring av pasientstrømmen vil AMK-sentralene få en mer sentral rolle." og fra

s. 101: "Arbeidsgruppen mener AMK sentralene gjennom etterlevelse av de aktuelle
samhandlingsprinsipper kan videreutvikles til å bli et viktig verktøy for å styre
pasientstrømmen til riktig enhet/nivå og for å unngå unødvendige innleggelser.
Innleggelser kan unngås gjennom eksempelvis å formidle kontakt mellom primærlege og riktig
spesialist slik at de om mulig kan komme frem til alternative løsninger til øyeblikkelig hjelp
innleggelse. På denne måten vil AMK sentralene også utgjøre et verktøy for bedre økonomistyring i
spesialisthelsetjenesten."

Helsevesenet har i dag ansvar for hele den medisinske behandlingskjeden, helt fra meldetidspunktet.
Et helhetlig ansvar gir gode muligheter for utvikling av tjenesten og er et vesentlig moment for god
kvalitetssikring, forskning og ved behandling av klagesaker. Å dele ansvaret for den akuttmedisinske
behandlingskjeden mellom to etater vil hemme dette arbeidet.

Hvordan taushetsplikten skal håndteres i 112-sentralene må også utredes nærmere.

Arbeidsgruppen anbefaler 7-8 112-setnraler i Norge og én sentral i Midt-Norge. Dette begrunnes
med antall innbyggere og gode kommunikasjonsforhold.

Når det gjelder størrelse på medisinske nødmeldesentraler henviser vi til HOD-rapporten s. 102:
"Sentralene må ha en funksjonell størrelse og om mulig ha ansvar for et sykehusområde med ett eller
flere helseforetak som også i andre sammenhenger utgjør en organisatorisk enhet med bla etablerte

,møtearenaer.  

St. Olavs Hospital mener at Helse Midt-Norge minimum bør ha to nødmeldesentraler for mottak av
medisinske nødmeldinger og for optimal koordinering av helsevesenets ressurser.
Antall henvendelser pr operatør vil fortsatt være høyt nok til å sikre god kvalitet på tjenesten.

Nødmeldesentraler må knyttes til steder og fagmiljøer som i størst mulig grad kan sikre
videreutvikling av og rekruttering til tjenesten.

Selv uten felles 112-sentraler kan samhandlingen mellom nødetatene bedres. Viser til HOD-
rapporten s. 102: "Økt fokus på nødmeldinger som involverer flere nødetater bl.a. gjennom
økt samarbeid om varslingsrutiner, felles samhandlingsprosedyrer, faste møtearenaer og
samøvelser."

Konklusjon
St. Olavs Hospital mener at en organisering av nødmeldetjenesten slik den er anbefalt av den
interdepartementale arbeidsgruppen ikke i nødvendig grad ivaretar helsevesenets og interesser og
pasientenes behov for akutt helsehjelp.

St. Olavs Hospital anbefaler opprettholdelse av eget nødnummer til helsevesenet ved siden av felles
nødnummer 112.

St. Olavs Hospital anbefaler en videreutvikling av dagens system med sykehustilknyttede
nødmeldesentraler, fysisk og organisatorisk, med høy medisinskfaglig kompetanse. Sammenlignet
med arbeidsgruppens anbefalte modell mener vi dette vil gi:
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Bedre kvalitet på medisinsk rådgivning og veiledning,
Bedre kontroll med egne ressurser i helsevesenet
Bedre samhandling innad i helsevesenet
Bedre pasientlogistikk
Reduserte kostnader i spesialisthelsetjenesten

Dersom Stortinget vedtar 112 som eneste nødnummer mener St. Olavs Hospital at helsevesenet må
beholde egne operasjonssentraler for rådgivning, veiledning, responsvalg og alarmering av ressurser
ved medisinske problemstillinger. Dette etter samme modell som arbeidsgruppen anbefaler for
politiet.

St. Olavs Hospital mener at Helse Midt-Norge minimum bør ha to nødmeldesentraler for mottak av
medisinske nødmeldinger og koordinering av helsevesenets ressurser. Det er naturlig at en av disse
fortsatt skal ligge i Trondheim hvor en har det største fagmiljøet innen helsevesen, men også innen
brannvesen og politi. t er gjennom flere år utviklet et godt samarbeid mellom de tre nødetatene i
Trondheim.
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