
Mandat for utvalg 
________________________________________ 
 
 
Formål med utredningen: Beskrive et helhetlig system som skal ivareta 
befolkningens behov for trygghet ved akutt sykdom og skade. 
 
Utfordringsbildet – hvorfor utvalg nå:  

 
 Det er ulikheter i kompetanse og tilgjengelighet til akuttmedisinske 

tjenester, for eksempel er det uttrykt bekymring for ulik kompetanse i 
legevakttjenesten og ulik tilgjengelighet til luftambulansetjenester 

 Endringer i akuttfunksjoner ved lokalsykehusene skaper utrygghet 
 Det er behov for å avklare frivillig sektor og andre etaters rolle i 

akuttberedskapen og etablere felles strategier og tiltak på tvers av 
organisasjoner 

 Skole og arbeidsliv har viktige roller som bør beskrives nærmere 
 Det er behov for å sette befolkningen bedre i stand til å hjelpe seg selv og 

andre som ledd i en helhetlig tilnærming  
 Det er ulike utfordringer knyttet til den kommunale legevakten, og det er 

behov for å vurdere en bedre utnyttelse av de samlede kommunale helse- 
og omsorgstjenestene i den prehospitale akuttberedskapen. I dette inngår 
også rollen til kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud. 

 
Utvalget skal se på: 

 
1. Hva kan gjøres for å sette befolkningen bedre i stand til å hjelpe seg selv 

og hjelpe andre ved akutt sykdom og skade? 
2. Hva kan gjøres på skoler og arbeidsplasser og i idrettslag? 
3. Andre etaters rolle (eks kommunalt brannvesen) 
4. Frivillig sektors (Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norsk Luftambulanse, 

Redningsselskapet) rolle mht folkeopplysning, kurs og 
kompetanseheving, førstehjelp 

5. Den akuttmedisinske kjede 
a) Legevakt 
b) Fastlegene 
c) Hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie) 
d) Kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 
e) Ambulansetjenesten 
f) Luftambulansetjenesten 
g) AMK og Legevakt sentraler  

6. Utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene. 
Minst ett forslag skal baseres på uendret ressursbruk innen området.  

 
Utvalget skal avklare roller, se på behov for folkeopplysnings- og 
kompetansehevingstiltak, utrede samarbeidsformer, etablere felles strategier og 
tiltak på tvers av organisasjoner, og gjennomgå dagens regelverk.  
 

  



Avgrensning og tilgrensende arbeid 
Utredningen skal omhandle akutt sykdom (herunder akutte psykiske lidelser og 
akutte rusmiddelproblemer) og skade som rammer den enkelte, ikke større 
hendelser. Arbeidet skal ikke omfatte sykehusenes akuttmedisinske tilbud fordi 
det foregår egne prosesser på dette området, blant annet har Helsedirektoratet fått 
oppdrag om å utarbeide en veileder for somatiske akuttmottak og om å vurdere et 
felles nasjonalt kategoriserings- (triage) system for AMK og legevaktsentraler. 
Det pågår også en pilot om felles nødnummer og felles nødsentraler ved 
SAMLOK i Drammen. Utvalget må se hen til disse tilgrensende prosessene i 
utviklingsarbeidet som gjøres. 
 
Forslag til revidert akuttmedisinforskrift er planlagt sendt på høring i løpet av 
høsten og vil legge føringer for utvalgets arbeid.  
 
Arbeidet skal være konsentrert om tiltak for å håndtere akutt skade eller sykdom, 
og skal derfor ikke omfatte behov for øyeblikkelige omsorgstjenester av andre 
årsaker.  
 
Det vises til pågående arbeid (NOU) med organisering av tolketjenester, og 
utvalget bør se hen til dette arbeidet. 
 
Ferdigstillelse av utredningen 
Utvalget gis to år for utarbeidelse av NOU. 


