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Vedlegg til innspill fra Akuttmedisinsk klinikk UNN 
Høring – Forslag til ny akuttmedisinforskrift og forslag til endring i forskrift om pasientjournal 

Om Elektronisk Journal i Ambulansetjenesten
Av: T. A. Skjelbakken, prosjektleder nødnett helse, UNN HF

Pasientopplysninger i ambulansetjenestene i Norge skrives for hånd på gjennomslagspapir. Ved 
overlevering av pasient til legevakt, fastlege eller akuttmottak får mottaker den ene kopien og den andre 
beholdes i tjenestens eget arkivskap. Få ambulansetjenester har elektronisk pasientjournal, og disse er 
ikke tuftet på felles datasett.

Helsedepartementet gjør i høringsnotatet om ny akuttmedisinforskrift en tolking av eget «Forslag til 
forskrift om IKT-standarder i helsetjenesten» av juni 2013. Departementet konkluderer i førstnevnte 
høring med at ambulansetjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten og skal føre pasientjournal 
elektronisk. Dette følger av Spesialisthelsetjenesteloven (§2-1 a), Pasientjournalloven (§§ 7, 8, 14, 19, osv) 
og i den foreslåtte «Helse IKT-standardforskrift» (§3).

I høringsnotatet til forskrift om IKT-standarder i helsetjenesten er ikke ambulansetjeneste eller 
akuttmedisin behandlet. Konsulentselskapet PWC har utført en analyse av IKT-forskriftens konsekvenser 
men har ikke berørt ambulansetjenesten. Det er heller ingen av høringssvarene som har problematisert 
ambulansetjenestens utfordringer. (ordet «ambulanse» finnes ikke i noen av høringens dokumenter).

Dette betyr at spesialisthelsetjenesten først gjennom høringen til ny akuttmedisinforskrift er blitt gjort 
oppmerksom på at det må gjennomføres et svært stort arbeide med å etablere elektronisk journal i 
ambulansetjenesten. Spesialisthelsetjenesten ser helt klart nytten og behovet av at ambulansejournalen 
blir elektronisk. Samtidig må vi påpeke at dette vil medføre svært store økonomiske utfordringer.

En «ambulansejournal» må ha et innhold og en brukervennlighet som er egnet for tjenestens behov og 
spesielle fysiske utfordringer. Det må etableres en infrastruktur med helsenett ut i ambulansene for on-
line føring av journal. Utstyret som benyttes må være så solid at det ikke knekker sammen i «første 
sving». Ambulansejournalen må være integrert med foretakets pasientjournalsystem og kunne sende 
meldinger til (eller deles med) legevakt og fastlege. Utstyr som overvåker pasient bør også integreres mot 
ambulansens journal. En slik journal finnes ikke i dag. Den bør utvikles for ambulansetjenesten i 
samarbeid med industrien.

Kostnaden kan nok bli ni-sifret og vel så det.


