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Hallingdal 
 

6 kommuner 
22.000 innbyggere 
10.000 tilreisende i snitt pr døgn 

Nes kommune 
 

100 km fra «modersykehuset» 
Ringerike sykehus (Vestre Viken HF) 
Ål: Hallingdal sjukestugu,  
nattlegevakt, luftambulanse 

Min ”verden”: Hallingdal 



 

Hallingdal sjukestugu (HSS) 

• Somatisk døgnavdeling 

sykehussenger, 

interkommunale senger 

og KAD-senger 

• Luftambulansebase 

• Bakkeambulanse 

• Nattlegevakt for hele 

Hallingdal kl 23-08 



Nye Hallingdal sjukestugu - nærsykehuset 

Bl.a intermediæravdeling med 20 senger - delt mellom Ringerike 

sykehus og Hallingdalskommunene. Prislapp: Oppunder 200 mill. 

Ferdig høst 2016. Det satses på helse i Hallingdal. Foto: I.Rinnaas 



Nes i Hallingdal – ”bygdeby”  

Norges varmeste sted (men sjelden noen med heteslag), industribedrifter, 

Riksvei 7, Bergensbanen, alpinsenter, downhill-sykling + mengder av 

hytter = mange muligheter for ulykker og akutthendelser 



Hallingdal som læringsmodell  
• Geografisk avgrenset område som ikke ”lekker” 

pasienter  - ”trang dal”  

• Pasientstrømmen går nesten utelukkende til 

Ringerike og Drammen sykehus, men alt er 

innom fastlege/allmennlegevakt 

• Oversiktlig og stabilt allmennlegekorps som 

samarbeider godt med nødetatene 

– Mange års erfaring med tverretatlig innsats 

– Velegnet som modell på hvordan en kan samhandle 

effektivt på tvers etater og nivå i helsetjenesten? 



Akuttmedisin anno 1906 
Ikke akkurat ”golden 20 minutes” 

 
– Gjetergutten Johan 

Sagadalen (13) 

angrepet av bjørn på 

Domfet på grensen til 

Vassfaret 16. august 

– Funnet bevisstløs av 

budeia, våknet til 

– Skade i lår, 

ansiktsskade inkl 

løsrevet øye 



Primærbehandling og transport 

• Budeia rev opp underskjørtet og forbandt 

skadene 

• Bonden bar den storvokste gutten til 

seterbua  

• Doktoren i bygda ble budsendt  

• Anleggsdoktor Saxlund: Pasienten må 

snarest videre til sykehuset i Drammen 

• Med hest til bygds, ventet 2 døgn på båt. 

(Gamleheimen tjente som den tids KAD). 



Load and go… 

• Hest og kjerre til fergeleiet  

• Dampbåt på Krøderen 

• Tog fra Krøderen til Drammen 

• Trass iherdig innsats med alt en kunne 

by på av medisinsk behandling 

underveis og på sykehuset, greide en 

ikke å drive tilbake og stoppe 

betennelsen i ansiktet 

• Døde på sykehuset 14. september 



Forebygging av nye ulykker 

”Han drap, han åt, han elska blod, men folkets dom 

han ei forstod.” Slagbjørnen Rugg skutt i 1908 



Når det haster på landet… 

Foto: Sigmund Krøvel-Velle, Hallingdølen 



Trafikkulykker på Rv 7 

• Strekningen Nes – Flå: En av Norges 

mest ulykkesutsatte inkl dødsulykker 

• Flere skadde 

• Ofte multitraume 

• Mye innsatspersonell 

• Viktig med klare roller 

• Gode behandlingskjeder 

• Etterarbeid inkl debief 



Kaotisk utgangspunkt 

Tidligere erfaringer med 

trafikkulykker på Rv 7: 

Noe tilfeldig oppkall av 

innsatspersonell, dårlig 

organisering på 

skadested, ikke plan for 

debriefing etter innsats. 
 

Dette ga en dårlig 

mestringsopplevelse og 

førte til at 

kommuneoverlege Nils 

Høva satte seg ned og 

lagde en 

beredskapsplan 



Det glemte leddet 

• Manglende interesse: Tendens blant 

allmennlegene at akuttmedisinen er 

overlatt til ambulansepersonell og 

luftambulanselegen? 

• Manglende involvering: Allmennlegen ofte 

glemt i oppkall fra AMK ved ulykker 

– ”Vi glemmer så lett at dere leger i distrikt er 

annerledes og gjerne vil være med ut” 

– Svein Magne Osbakk: We want YOU 

• I Hallingdal ville vi være med på laget 



Vaktlegen – klar til innsats 

Allmennlegen på vakt:  

Forberedt og klar 

Kjenner tilgjengelige 

ressurser gjennom  

beredskapsplan og 

gjennom felles trening og 

innsats 

Obligatorisk kurs i 

akuttmedisin hvert 5. år 

pluss egen oppdatering 

Rykker ut sammen med 

ambulansen (base i samme 

bygg) 

Samhandler med 

ambulanse, luftambulanse 

og lokalsykehus 



Akuttmedisin først 

• Legevakten viktig som en 

trygghetsskapende institusjon for 

befolkningen 

• Må gjenvinne sin funksjon som 

akuttmedisinsk beredskapstjeneste 

• Ambulansen vil gjerne ha med legen 

• Antall sykehusinnleggelser reduseres 

(halveres!) når legevaktslege varsles av 

AMK og/eller er med på utrykning 



Helseberedskap – lover og forskrifter 
• Lov om helsemessig og sosial beredskap  

• § 1-1. Lovens formål og virkemidler                                      
• Formålet med loven er å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp, helse- og 

omsorgstjenester og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i 
fredstid. For å ivareta lovens formål, skal virksomheter loven omfatter kunne fortsette og om nødvendig 
legge om og utvide driften under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid, på basis av den daglige 
tjeneste, oppdaterte planverk og regelmessige øvelser, slik det er bestemt i eller i medhold av loven. 

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgstjenesteloven) 
• § 5-2.Beredskapsarbeid  

• Kommunen plikter å utarbeide en beredskapsplan for sin helse- og omsorgstjeneste i 
samsvar med helseberedskapsloven. Planen skal samordnes med kommunens øvrige 
beredskapsplaner. 

• § 5-3.Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner  
• Ved ulykker og andre akutte situasjoner som forårsaker ekstraordinær pågang av 

pasienter, kan kommunen pålegge personell som i kommunen utfører oppgaver etter 
loven her, å utføre nærmere tilvist arbeid. 

• Dersom forholdene tilsier det, skal kommunen yte bistand til andre kommuner ved 
ulykker og andre akutte situasjoner. Anmodning om bistand fremmes av den 
kommunen som har bistandsbehovet. 



Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, 

ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. 

(akuttmedisinforskriften) 

 

• Kommunens ansvar for kommunal legevaktordning 

• Kommunen skal tilby legevaktordning som sikrer befolkningens 

behov for øyeblikkelig hjelp, og må sørge for at minst en lege er 

tilgjengelig for legevakt hele døgnet. Legevaktordningen skal blant 

annet 

 a) vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig 

 hjelp 

 b) diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander ved 

 legekonsultasjoner og sykebesøk og ved behov henvise til 

 andre tjenester i kommunen, blant annet fastlege, og eventuelt 

 spesialisthelsetjeneste og 

 c) yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, blant 

 annet rykke ut umiddelbart når det er nødvendig. 



Forskrift om krav til beredskapsplanlegging  
og beredskapsarbeid 

• § 2, 3, 6. 
• Oppdatert beredskapsplan 

• ROS analyser 

• Samordning av beredskapsplaner (HF og kommuner) 

• § 7. Krav om kompetanse, opplæring og øvelser  
• Virksomheten skal sørge for at personell som er tiltenkt 

oppgaver i beredskapsplanen er øvet og har nødvendig 
beskyttelsesutstyr og kompetanse. 



Akuttmedisinforskriften, forts. 

• Kompetansekrav til leger og annet helsepersonell 

• ….. kurs i akuttmedisin og kurs i volds- og overgrepshåndtering. 

• Krav til utstyr i kommunal legevakt 

• Kommunen skal sørge for at legevakten er utstyrt slik at 

helsepersonellet i vakt kan gjennomføre diagnostikk og iverksette 

nødvendig medisinsk behandling og overvåkning i akutte 

situasjoner. 

• Kommunen skal sørge for at legevakten er organisert og utstyrt 

slik at helsepersonell i vakt kan rykke ut umiddelbart. 



Et utkast til nasjonal veileder er under behandling i 

Helsedirektoratet 



- Legevakt 



På vei ut til skadested 

• Forberede seg mentalt 

• Avtale ansvarsfordeling 

• Innhente oppdatert informasjon om 

• Hendelsen 

• Eksakt posisjon 

• Nivåsetting 

• Sikkerhet - identifisere farer, plan for sikring 

• Pasient - antall, skadepanorama, triage 

• Evakuering          Strukturert melding: HEN-SPE 



Skadestedsledelse 

• Likeverdig samvirke mellom nødetatene 

• Skadestedsleder/innsatsleder (politi) 

• Fagleder brann 

• Fagleder orden (politi) 

• Fagleder helse (legevaktlege) 

• Operativ/taktisk leder helse (ambulanse) 



Medisinsk leder helse 

• Medisinsk-faglig ansvar 

• Medisinske beslutninger som gjelder undersøkelse og 

behandling av den enkelte pasient 

• Oversikt 

• Triage 

• Rapportering til SKL, AMK 

• Planlegging 

• Men også delta i det livreddende arbeidet så 

lenge en er eneste lege på skadestedet. 



Hendelsen – nivåsetting og lokalisering 

 • En skjematisk nivåsetting og lokalisering av 

hendelsen vil gi mulighet for en mer standardisert 

og forutsigbar respons til ulike typer hendelser  

• Nivåer:  

• Begrenset hendelse 

• Stor hendelse 

• Masseskade hendelse  

• Lokalisering: 

• By 

• Tettsted 

• Grisgrendt strøk 



Begrenset hendelse  

 

• Behovet for innsats dekkes innenfor en 

tidsramme som vurderes som medisinsk 

forsvarlig og med nødvendig faglig 

kompetanse av de ressurser som 

umiddelbart kan aktiviseres 

• Dette innebærer bruk av vakthavende 

personell (helse, brann, politi) med deres 

ordinære materiell og utstyrsoppsett 



Begrenset hendelse 



Stor hendelse 



Stor hendelse 

• Behovet for innsats er større enn 

kapasiteten til de ressursene som 

umiddelbart kan aktiviseres, men 

oppgavene lar seg løse innenfor et 

akseptabelt tidsrom og på et faglig 

forsvarlig nivå gjennom mobilisering av 

tilgjengelige forsterkningsressurser  

• Oppgavene på skadested blir mer 

omfattende og komplekse 



Masseskade hendelse 

• Behovet for innsats overgår de ressursene som er 

tilgjengelige  

• Eventuelt samtidig skade på viktige 

samfunnsfunksjoner/infrastruktur  

• Krever mobilisering av etatenes personell på frivakt, 

mobilisering i de nærmeste sykehus, samt regionsykehus 

• Forventet langvarig/vedvarende ressursunderskudd og 

innsatsen vil kunne vare opp til flere døgn  

• Flere skadesteder kan forekomme og et stort antall skadde 

vil kunne forventes  

• Mobilisering av sivilforsvar, frivillige hjelpeorganisasjoner, 

frivillig publikum  



Masseskadehendelse 

 



TRIAGE 

• Prioritering av pasienter for å sikre nødvendig 

behandling i forhold alvorlighetsgrad og 

tilgjengelige ressurser. 

• «Best mulig behandling for flest mulig» 

• Basert på best tilgjengelig informasjon 

• Ofte ufullstendig 

• Endre prioritering på grunnlag av oppdatert 

informasjon 

• Egne veiledere, ulike metoder 



Publisert  

23.06.13 



Grunnlag for prioritering 

• Trussel mot liv og behov for rask 

behandling bedømt utfra ABCD(E) hvor 

pasient med luftveisproblem (A) går foran 

B- og C-problem osv 

• Muligheter for å redde pasienten 

• Ressurser tilgjengelig (personell,transport, 

utstyr) 

• Tid, avstand, miljø 



Samtidig gi førstehjelp 

• Etablere frie luftveier, legge i sideleie 

• Raskt stoppe store/alvorlige ytre 

blødninger 

• Om mulig dekke pas med teppe e.l. 

• Om mulig sette person til å overvåke og gi 

beskjed ved tegn til forandring 

• Etter å ha fått oversikt: Gi tilbakemelding til 

AMK (HEN-SPE) 



Oppsummering 

• Lovverk og forskrifter på plass 

• Legevakt og allmennlegen har viktige oppgaver i 

beredskapsorganisasjonen 

• God beredskap må bygges lokalt 

• Engasjement 

• Individuelle kunnskaper og ferdigheter 

• Planverk 

• Teamtrening 

• Tverretatlige øvelser med fokus på kommunikasjon og samvirke 



• ”…når jeg bruker ordet ”katastrofe”, tenker jeg 

ikke minst på de ”alminnelige” katastrofene – 

som når ektemannen stuper død om ute i 

hagen… Etter mange år i praksis vet jeg at 

slike ”katastrofer” genererer pasienter: familie, 

naboer, venner som identifiserer seg… Det er 

jeg og ikke helikopterlegen som har sett 

pasienten før han døde, og det er jeg som ser 

kona etterpå.” 

Anne Mathilde Hanstad, allmennlege Jørpeland 


