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Høring – nasjonalt datasett for ambulansetjenesten-IS 2476 

Helsedirektoratet inviterer til å gi innspill til forslag til rapport om nasjonalt datasett for 
ambulansetjenesten.  

Det har i lengre tid vært påpekt at det mangler nasjonal styringsinformasjon for aktiviteten i 
den akuttmedisinske kjede. Helsedirektoratet startet innsamling av data fra AMK-sentralene fra 
2012, men felles nasjonale data for ambulansetjenesten mangler.  

Denne rapporten presenterer de helsefaglige behovene for felles registrering og nasjonal 
rapportering av informasjon om behandling og aktivitet i ambulansetjenesten.  

Forslaget vil bidra til:  

 Grunnlag til elektronisk pasientjournal for ambulansetjenesten  

 Grunnlag til nasjonal styringsinformasjon for behandling og aktivitet i den 
akuttmedisinske kjeden. 

 Grunnlag til kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet i ambulansetjenesten. 

Vi ber om tilbakemelding på om forslaget dekker behovet for dokumentasjon og rapportering i 
ambulansetjenesten lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi ber om særskilt tilbakemelding på kapitel 
5.7 Bedømt tilstand. Vil det være hensiktsmessig for ambulansetjenesten å registrere bedømt 
tilstand eller konklusjonen på pasientens medisinske tilstand i ambulansejournalen i form av 
diagnose. 

Rapporten sendes på høring med e-post. Vi ber om at rapporten videresendes til aktuelle 
enheter i de enkelte organisasjonene. 
  

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se 
mottakerliste nedenfor. 
 
   

Deres ref.:    
Vår ref.: 14/5849-44 

Saksbehandler: Janne Kristin Kjøllesdal 
Dato: 17.06.2016 
  
    
 



- 2 - 
 

 

Høringsfrist er 15. september 2016. 

Høringssvarene merket med saksnummer 14/5849 – høringssvar rapport nasjonalt datasett for 
ambulansetjenesten, sendes til postmottak@helsedir.no. 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Steinar Olsen e.f. 
avdelingsdirektør 

Janne Kristin Kjøllesdal 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

 
Etter liste                                  
KS            Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 
Nasjonal 
kompetansetjeneste 
for traumatologi 

           Postboks 4956 
Nydalen 

0424 OSLO 

Nasjonalt 
kompetansesenter 
for helsetjenestens 
kommunikasjons-
beredskap 

                                 

Nasjonalt 
kompetansesenter 
for legevaktmedisin 

           Postboks 7810  5020 BERGEN 

Nasjonalt 
kompetansesenter 
for prehospital 
akuttmedisin 

           Ullevål sykehus 
Postboks 4956 
Nydalen 

0424 OSLO 

Nasjonalt senter for 
distriktsmedisin 

                                 

Regionale 
helseforetak, 
helseforetak og 
kommuner 

                                 

DIREKTORATET FOR 
E-HELSE 

           Postboks 7000 St 
Olavs Plass 

0130 OSLO 

 


	Vennlig hilsen

