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Retningslinje nr. 11 - Overordnede samarbeidsrutiner  
for beredskap og akuttmedisinske situasjoner  
 

Virkeområde 
 

Retningslinjen gjelder helse- og omsorgstjenestens ansvar og oppgaver i den akuttmedisinske kjeden, 
herunder krise- og katastrofeberedskap, og er avgrenset mot redningstjenester som ligger under 
Justis- og Politidepartementet v/Hovedredningssentralen (HRS). Samvirkeprinsippet medfører dog at 
ressursene ved behov stilles til rådighet for HRS. 
 

Den akuttmedisinske kjede omfatter medisinsk nødmeldetjeneste, kommunalt helsepersonell i vakt, 
bil-, båt, og luftambulanser, nødmeldetjenesten, og mottak for akutt syke i kommuner og 
helseforetak. 
 

Ansvarsfordeling 
 

Sykehusets ansvar i forbindelse med ekstraordinære situasjoner er definert som undersøkelse og 
behandling av pasienter som har behov for spesialisthelsetjenester, samt oppfølging av disse og 
deres pårørende.  
 

Øvrige oppgaver er kommunenes ansvar. Dette innebærer at kommunehelse-tjenesten ved 
ulykker/katastrofer blant annet vil ha ansvaret for 
  
 pasienter med lettere skader 

 personer som har vært involvert, men ikke er skadet 

 deres pårørende 

 alle andre som er påvirket av ulykken 

 døde personer 
 

Kommunehelsetjenesten vil også kunne sitte med det medisinske ansvaret for skadede på et 
ulykkessted fram til spesialisthelsetjenesten har nådd fram til ulykkesstedet.  
 

Samhandling – beredskap 
 

Planer 
Norske kommuner og sykehus har en lovfestet plikt til å utarbeide beredskapsplaner for den helse- 
og sosialtjeneste de har ansvaret for (Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.6.2000). 
Kommunene i Østfold skal ved utarbeidelse av nye planer, basere disse på en felles mal – «Rettleiar 
om helse- og sosial beredskap i kommunane» (IS-1700). Sykehuset Østfold utformer sin plan etter 
egnet mal for sykehus.     
 

Ved utarbeidelse ny plan eller større revisjoner av eksisterende plan skal partene involveres i 
hverandres arbeid for samordning før planene sendes ut på høring. Dette gjelder også kommunene 
imellom innen samme legevaktdistrikt.  
 

Sykehuset Østfold har et begrenset lager av bårer/tepper ved hver ambulansestasjon.  Ved Sykehuset 
Østfold Kalnes finnes materiell, utstyr og medikamenter for to utrykningsteam. Ut over dette har 
verken Sykehuset Østfold eller kommunene i Østfold har i dag lagre av legemidler, materiell eller 
medisinsk utstyr.  
I situasjoner hvor dette blir et problem, forplikter Sykehuset Østfold og kommunene seg til å 
samarbeide om å løse problemene.    
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Varsling  
Generelt skal partene varsle hverandre når det skjer noe som innebærer at en annen part 
 

 har behov for informasjon for å kunne forberede seg på at de vil kunne bli involvert (viktig med 
tidlig varsling)  

 forventes å foreta seg noe (for eksempel dersom sykehuset har behov for å få pasienter raskt ut 
for å ta i mot skadede eller syke eller ved behov for ivaretakelse av pårørende) 

 
Dersom en slik situasjon foreligger, skal partene varsle hverandre via aksen AMK – legevakt. Dette 
skal skje uavhengig av en eventuell varsling av partene via politiet. Partene må ha egne planer for 
videre varsling når AMK eller legevakten mottar varsel om situasjon som krever innsats fra egen 
organisasjon. Også den videre kommunikasjon mellom partene skjer via AMK – legevakt, dersom ikke 
annet avtales underveis.    
 
Ved kritiske situasjoner primært forårsaket av smittsomme sykdommer, skal varslingen mellom 
sykehus og kommuner skje direkte mellom sykehusets og kommunenes smittevernleger.   
 
Se vedlegg: Varslingsmatriser 
 
Krisekommunikasjon  
Ved kriser og større ulykker vil politiet normalt være involvert og styrer da informasjonen til 
allmennheten om hva som er skjedd/skjer. For øvrig informerer sykehuset og kommunene om egen 
innsats og aktivitet. Det bør i særskilte tilfeller vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig at sykehuset 
og kommunene samordner sin informasjonsvirksomhet (felles pressekonferanser, felles 
informasjonsmateriell osv.).  
 
Sykehuset og kommunene har hver for seg ansvar for å informere Fylkesmannen om kriser og større 
ulykker i sitt område. Det anbefales at kommunene tar i bruk krisestøtteverktøyet DSB-CIM som i 
tillegg til å kunne være et nyttig verktøy i håndteringen av kriser/større ulykker, vil ivareta 
informasjonsdelen overfor Fylkesmannen. Det samme gjelder sykehuset dersom sykehusene gis 
mulighet til å koble seg til CIM.     
 
Partene anbefales å utarbeide egne planer for sin informasjonsvirksomhet. Veileder i 
«Informasjonsberedskap og strategisk krisekommunikasjon» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (2007) kan være nyttig i dette arbeidet. Veilederen kan lastes ned fra www.dsb.no. 
 
Opplæring og kompetanseutvikling innen krisehåndtering 
Opplæring og kompetanseutvikling innen krisehåndtering skjer først og fremst  
 

- gjennom utarbeidelse av beredskapsplaner og prosedyrer og revidering av disse   
- i forbindelse med deltagelse i øvelser  

 
Samarbeid mellom partene på dette området vil derfor primært skje ved at partene involverer 
hverandre i planarbeidet, samt deltagelse i felles øvelser (se neste punkt). 
 
Øvelser    
Sykehuset Østfold og kommunene skal regelmessig øve på de forskjellige elementene i sine 
beredskapsplaner.  
 
Generelt skal partene så ofte som mulig invitere hverandre til å delta i hverandres øvelser.  
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Spesielt skal Sykehuset Østfold ved interne varslingsøvelser via AMK varsle den legevakt som ut fra 
øvelsesmeldingen ville vært involvert ved en reell hendelse. Legevakten øver på bakgrunn av 
meldingen på sine interne varslingsrutiner uten ytterligere kontakt mellom AMK og legevakten. Slike 
varslingsøvelser skal gjennomføres slik at hver av fylkets legevakter involveres minimum én gang i 
året.  
 

Momenter som kan legges inn i slike varslingsøvelser i tillegg til at det er skjedd en ulykke, kan være 
melding om at sykehuset må ta i mot et ekstraordinært antall pasienter og har behov for å skrive ut 
pasienter raskere enn normalt, samt varsel om innlagte pasienter med smittsomme sykdommer. 
 

I tillegg til varslingsøvelser skal det gjennomføres fullskala-øvelser som involverer sykehuset og 
kommunene minimum én gang hvert annet år.           
 

Samhandling – akuttmedisinske situasjoner 
 

Utvalg for akuttmedisinsk beredskap (UFAB) 
Partene forplikter seg til å videreføre UFAB som i dag som et fagorgan bestående av representanter 
for hver legevakt og fra Sykehuset Østfold. Utvalget behandler problemstillinger knyttet til utrykning 
og samhandling mellom sykehuset og kommunene i akuttmedisinske situasjoner. Der utvalget ser det 
nødvendig, utarbeider utvalget egne retningslinjer. Disse legges fram for Samhandlingsutvalget for 
godkjenning. 
 
Alarmering av lege i vakt i kommunene 
For alarmering av lege i vakt i kommunene i akuttsituasjoner gjelder den prosedyre som er vedtatt 
for dette i Samhandlingsutvalget. (se vedlegg).  
 
Kompetanseutvikling 
Sykehuset Østfold forplikter seg til å arrangere 1 – 2 kurs i året (avhengig av behovet) i akuttmedisin 
for leger i primærhelsetjenesten etter mal fra eksisterende kurs. Kurset skal i tillegg til gjennomgang 
av og øvelse i akuttmedisinske prosedyrer, ta opp ansvar og roller i samhandlingen med 
spesialisthelsetjenesten og de øvrige nødetatene i slike situasjoner.  
 
Kurset – eller tilsvarende kurs fra andre steder – er obligatorisk (gjennomføres innen et bestemt 
tidsrom) for leger i kommunene som deltar i legevakt eller andre beredskaps-ordninger. Jf. 
Akuttmedisinforskriften   
 
 
Vedlegg 1: Alarmering av lege i vakt i kommunene ved «rød-respons» (prosedyre) 
Vedlegg 2: Dokumentasjon fra kommunen ved henting av pasient med ambulanse 
Vedlegg 3: Varslingsmatrise kommunene etter varsling fra sykehuset 

Vedlegg 4: Varslingsmatrise for kommunal bistand i en beredskapssituasjon - Sykehuset Østfold 

 


