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1. Sammendrag 
 
Ambulansetjenesten har per i dag ikke tilfredstillende rutiner for kartlegging av den 
medisinske virksomheten utover antall oppdrag og tidsregistrering av responstider. I følge 
NOU 1998:9 er bil- og båtambulansetjenesten det svakeste leddet i den akuttmedisinske 
kjeden, og tjenesten mangler enhetlig registrerte data som kan gi informasjon om viktige 
kvantitative og kvalitative sider av virksomheten.  
 
Dokumentasjon er nødvendig for å kunne vurdere den prehospitale akuttmedisinske 
beredskapen, for å bedre kvalitetssikringen av virksomheten og som grunnlag for 
dimensjonering av tjenesten. Vi har derfor registrert og analysert alle ambulansejournalene for 
akutt- og hasteoppdragene utført av ambulansetjenesten i Oslo i september 2002. En slik 
studie er ikke tidligere publisert i Norge.  
 
Vår studie viser at totalforekomsten av de 1945 akutt- og hasteoppdragsjournalene, på tross av 
at vaktskiftene har ulik lengde og ulikt antall ambulanser i drift, var tilnærmet likt fordelt på 
ambulansetjenestens tre vaktskift. Dersom journalene fra september 2002 er representative for 
resten av årets måneder, kan det tyde på at behovet for prehospital akuttmedisinsk beredskap 
er omtrent like stort om natten som på dag- og kveldstid. 
 
338 personer ble kun tilsett, og eventuelt ferdigbehandlet av ambulansepersonell på 
hentestedet, uten behov for videre akutt oppfølging i helseinstitusjon. Dette viser at 
ambulansepersonellet utøver stor grad av selvstendighet i arbeidssituasjonen. 
 
Undersøkelsen viser også at behovet er stort for et enhetlig registreringssystem som gjør 
sammenligning av AMK-sentralens symptombaserte oppdragsstatistikk og 
ambulansetjenestens journalregistreringer mulig.   
 
Det kan se ut som at ambulansepersonellet på legeambulansen (9-bilen) følger gjeldende 
behandlingsprosedyrer i noe større grad enn ambulansepersonellet på de øvrige ambulansene. 
Generelt kan det se ut som at ambulansepersonellet er for restriktive i bruken av 
nitroglyserinspray til pasientgruppen med uspesifiserte brystsmerter og gir for lite O2-
behandling til pasientene med narkotikaoverdoser og hode-/nakkeskader. Her vil det være 
nødvendig å analysere undergrupper av pasienter og alvorlighetsgrad for å si noe sikkert. 
 
9-bilen er primært en opplæringsambulanse, og skal i utgangspunktet prioriteres på lik linje 
med de øvrige akuttambulansene. Det ser likevel ut som at AMK-sentralen prioriterer 9-bilen 
på oppdrag til pasienter med diffuse og/eller alvorlige kliniske problemstillinger, og spesielt 
ved mistanke om hjertestans.  
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2. Abstract 
 
The Emergency Medical Service (EMS) in Oslo has insufficient routines for surveillance of 
the medical activity, beyond the number of ambulance missions and response times. 
Norwegian authorities lack regular registration of information about important quantitative 
and qualitative aspects of the EMS.  
 
Documentation is necessary to evaluate the EMS, to improve the quality and to calculate the 
dimension of the service. We therefore analysed the case-records, from the emergency runs, 
carried out by the EMS in Oslo September 2002. A study like this has not previously been 
published in Norway.      
 
The study of 1945 case-records shows that the ambulance missions were quite equally divided 
among the EMS’ three work shifts. If our results are representative of all the 12 months in 
2002, they indicate that the need for EMS preparedness in general is the same day and night. 
 
The paramedics looked after 338 patients who didn’t need any further medical emergency 
treatment, thus the paramedics often performed independent clinical judgement.  
Our results indicate that the personnel working on the anaesthesiologist-manned ambulance 
follow the treatment regulations to a higher extent than the paramedics on the other 
ambulances. It seems that the staff working in the dispatch centre give preference to the 
physician-manned-ambulance to patients with diffuse and severe conditions, especially out-
of-hospital cardiac arrest.  
 
The results support the need for regular registration of information that enhances comparison 
between the information registered by the dispatch centre and the case-reports. 
 
Further investigations are needed on several of the topics discussed in the survey. 
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3. Innledning 

3.1 Bakgrunn for problemstillingen 
Den akuttmedisinske kjeden omfatter de tiltak og tjenester som er etablert for å yte nødvendig 
medisinsk hjelp ved akutt, behandlingstrengende sykdom og består av prehospitale tjenester 
(AMK- og LV- sentralen, ambulansetjeneste og legevaktstjeneste) og sykehustjenester 
(spesialisthelsetjenesten). I følge utvalget som i 1998 utredet faglige krav til akuttmedisinsk 
beredskap, er bil- og båtambulansetjenesten den faglig sett svakeste del av den 
akuttmedisinske kjeden (1). Det heter at en kjede aldri er sterkere enn det svakeste ledd, noe 
som betyr at mangelfulle ressurser prehospitalt ikke kan kompenseres fullt ut ved godt 
utbygde tjenester senere i kjeden. Forbedring av bil- og båtambulansetjenesten krever 
imidlertid politisk vilje og tilstrekkelige ressurser. Satsing må underbygges av enhetlig 
registrerte medisinske og operative data, som kan gi informasjon om viktige kvantitative og 
kvalitative sider av denne virksomheten.  
 
Det fremgår av utkastet til ny forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, 
at helsedepartementet ved enkeltvedtak skal kunne pålegge de regionale helseforetakene og 
kommunene å rapportere relevante og anonymiserte data fra de akuttmedisinske tjenestene 
(2). Tidligere kjennskap til omfanget av akutt- og hasteoppdrag utført av ambulansene i Oslo 
er basert på tall fra AMK-databasen AMIS og ikke på analyser av de reelle oppdragene. For å 
få bedre oversikt over det arbeidet ambulansetjenesten i Oslo utfører, analyserte vi alle 
ambulansejournalene fra akutt- og hasteoppdragene ambulansene i Oslo faktisk hadde i 
september 2002. 

3.2 Problemstilling 
Vi valgte å konsentrere oss om følgende problemstillinger: 
1. Hvordan fordeler de tentative diagnosene seg på ambulansetjenestens dag-, kveld- og 

nattevakter? 
2. Hvilke pasientgrupper blir ferdigvurdert og etterlatt på stedet, og eventuelt 

ferdigbehandlet, av ambulansetjenesten på hentestedet uten å ha behov for videre 
akuttoppfølging i helseinstitusjon? 

3. Er det store tallmessige avvik mellom AMK-sentralens symptombaserte 
oppdragsstatistikk og ambulansetjenestens journalregistreringer? 

4. Er fordelingen av pasientgrupper ulik for legeambulansen (9-bilen) og de øvrige 
ambulansene? 

5. Er det forskjell i behandlingstiltakene igangsatt av legeambulansen (9-bilen) og de øvrige 
ambulansene? 

3.3 Bakgrunn for oppgaven 
Studien ble igangsatt våren 2003 etter å ha blitt godkjent av det medisinske fakultet som egnet 
prosjektoppgave for to legestudenter ved Universitetet i Oslo. Prosjektoppgaven er en 
obligatorisk del av det medisinske profesjonsstudium og omfatter 12 ukers fulltidsarbeid. Det 
er i løpet av studiet satt av to perioder à seks uker til dette arbeidet, i 8. og 11. semester. 
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3.4 Ambulansetjenesten i Norge 
Det har de siste årene vært en jevn stigning i antall ambulanseoppdrag per 1 000 innbyggere i 
Norge. I 2000 ble det utført 92, i 2001 96 og i 2002 101 oppdrag per 1 000 innbyggere. Dette 
året skiller Helseregion Nord seg ut med hele 132 oppdrag per 1 000 innbyggere. Det er bare 
små forskjeller mellom de fire andre helseregionene (96-100 oppdrag per 1 000 innbyggere).  

I 2002 var det tilsammen 687 ambulanser i drift i Norge. Dette tallet inkluderer 43 
ambulansebåter. Antall ambulansebiler per innbygger varierer betraktelig avhengig av 
helseregion, og har en klar sammenheng med blant annet geografiske forhold og ulik 
organisering av sykehusene. Ytterpunktene er Helse Nord med 25 per 100 000 innbyggere og 
Helse Øst med 5 per 100 000 innbyggere.  

Det ble utført til sammen 457 728 bilambulanseoppdrag i Norge i 2002. Helse Øst topper 
statistikken med til sammen 155 279 oppdrag, mens Helse Nord til sammen hadde 61 077 
oppdrag (3). 

De regionale helseforetakene har ansvar for spesialisthelsetjenesten, inkludert medisinsk 
nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten, jf. spesialisthelsetjenesteloven (lov av 2.juli 1999 
nr. 61), og helseforetaksloven (lov av 15.juli 2001 nr 93). Det finnes per i dag ingen 
myndighetskrav til avansert akuttmedisinsk kompetanse og responstid ved de forskjellige 
ambulansetjenestene i Norge (4). Det er følgelig store forskjeller mellom de ulike 
ambulansevirksomhetene rundt omkring i landet med hensyn til formell kompetanse og 
utdanning av personell (5).  

3.5 Ambulansetjenesten i Oslo 
Oslo har et folketall i vekst. I følge tall fra Oslo kommune har hovedstaden relativt sett færre 
barn og unge (0-19 år) og eldre yrkesaktive (40-66 år), men flere yngre yrkesaktive (20-39 år) 
og eldre over 80 år enn landet som helhet. Andelen innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn 
utgjorde i 2002 16,9 %. Legedekningen var ved utgangen av 2002 1.019 innbyggere per 
legeårsverk. Det er ikke knyttet systematisk legevaktsplikt til de offentlige legehjemlene i 
primærhelsetjenesten som i landets kommuner forøvrig. Tall fra byrådsavdelingen for velferd 
og sosiale tjenester viser at antall sykebesøk utført av legevaktslege ved Oslo kommunale 
legevakt (OKL) sank med ca 47.000 fra 1995 til 2002. Tilsvarende økte antall polikliniske 
konsultasjoner ved OKL med 53.000 i samme periode (6). Antall registrerte overdosedødsfall 
i Oslo var i september 2002 fire, og i løpet av hele året 79. Dette utgjorde ca 40 % av antall 
overdosedødsfall til sammen i Norge dette året (7).  
 
Etterspørselen etter ambulansetjenster i hovedstaden er økende, og det er mulig at det er en 
sammenheng mellom nedgangen i legevaktslegenes oppdrag og økningen i 
ambulanseoppdrag. Mengden utfordrende og medisinsk vanskelige oppdrag for ambulansene i 
Oslo har ført til økt satsing på etatsintern kompetanseheving og utdanning. 

3.5.1 Organisering 
Alle bakgrunnsdata som følger er basert på tjenestens organisering i 2002. Fra januar 2003 er 
organisasjonsstrukturen i ambulansetjenesten i Oslo endret. 
 
Ambulansetjenesten i Oslo er organisert som egen avdeling under Prehospital divisjon ved 
Ullevål universitetssykehus, med egen medisinsk systemansvarlig lege (seksjonsoverlege) i 
100% stilling. Virksomheten hadde i 2002 92 stillingshjemler som legevaktsjåfør 
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(”paramedic”) og utførte ca 47 000 oppdrag (tidligere assisterende ambulansesjef A. Halden, 
personlig meddelelse). 
 
Ambulansetjenesten i Oslo er organisert i to enheter, en akutt- og en transportenhet. Alle 
ambulanser unntatt 9-bilen utfører transportoppdrag, mens akutt-/hasteoppdrag (kode 1 og 
2)primært utføres av akuttambulanser. Akuttambulansene har siden sommeren 2002 vært 
utstyrt med bl.a. EKG-apparater til telemedisinsk bruk i forbindelse med prehospital 
diagnostikk av hjerteinfarkt. Transportbilene utfører primært vanlige oppdrag (kode 3) og er 
ikke telemedisinsk utstyrt. I 2002 var det i Oslo i ukens fem første dager 11 akuttambulanser 
om dagen/kvelden og seks akuttambulanser om natten, og i helgen sju akuttambulanser i drift. 
 
Ambulansetjenesten i Oslo disponerer sammen med brannvesenet en ambulansebåt. Den 
bemannes av to brannmenn i tillegg til vakthavende ambulansepersonell på en av akuttbilene.  
Båten er til disposisjon for alle ambulanseoppdrag som krever sjøtransport. Da den eneste 
forskjellen på disse oppdragene og de andre ambulanseoppdragene er at de tildels foregår til 
sjøs og at brannvesenet er involvert som hjelpende ressurs, har vi valgt å se på kombinasjonen 
båt-bil som ett oppdrag i vår studie. 
 
Ambulansetjenesten i Oslo kjøper i tillegg tjenester av de frivillighetsbaserte ambulansene til 
Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Disse bilene utfører hovedsaklig vanlige oppdrag 
(kode-3), men kan ved ressursmangel bli disponert til akutte hendelser for å opprettholde 
pasientens livsfunksjoner inntil en av ambulansetjenestens egne ambulanser ankommer/blir 
ledig. Disse ambulansejournalene inngår ikke i dette materialet. 

3.5.2 Bemanning 
I 2002 var alle akuttbilene i Oslo bemannet med minst en person utdannet til ”paramedic”-
nivå, som er en etatsintern spesialutdanning. Utdannelsen setter ambulansepersonell i stand til 
å kunne utføre livreddende førstehjelp og medisinsk behandling av til dels avansert karakter 
ved delegering fra lege. I tillegg til den ”paramedic”-utdannede var alle akuttbilene enten 
bemannet med en ”paramedic”-utdannet til, en ”paramedic”-elev, en lærling (under opplæring 
til fagbrev i ambulansefaget) eller en vikar med etatsintern vikaropplæring. 9-bilen bemannes 
av to ”paramedic”-utdannede (unntaksvis en ”paramedic”-utdannet og en under utdanning) 
samt lege (anestesilege/anestesilege under utdanning) mellom klokka 0730 og 2200 på 
hverdager. Legebemanning av 9-bilen har eksistert siden 1967.  

3.5.3 Medikamenter 
Ambulansene i Oslo har de siste årene vært utstyrt med følgende medikamenter til injeksjon 
(i.v. eller i.m.) eller inhalasjon (forstøver): metoclopramid (Afipran®), naloxon (Narcanti®), 
atropin (Atropin®), adrenalin 1mg/ml (Adrenalin®), furosemid (Furosemid®), 
ipratropiumbromid (Atrovent®), salbutamol (Ventoline®), amiodaron (Cordarone®), glukose 
500mg/ml og hydrokortison (Solu-Cortef®). ”Paramedic”-utdannede, med spesielt delegerte 
medisinske fullmakter, har i tillegg morfinhydroklorid (Morfin®) og diazepam (Stesolid®) i 
sin personlige medikamentforpakning. 
  
9-bilen er i tillegg utstyrt med terbutalin (Bricanyl®), ketamin (Ketalar®), suksametonium 
(Curacit®), thiopental (Penthotal-Natrium®), petidin (Petidin®), adrenalin 0,1 mg/ml 
(Katastrofeadrenalin®) og magnesiumsulfat (Magnesiumsulfat®). 
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3.6 Ambulansetjenestens oppgaver 
I følge Helsedepartementet, skal bil- og båtambulansetjenesten primært (2): 

1. dekke behov for primær diagnostikk og stabilisering og eventuell behandling av akutte 
skader og sykdomstilstander 

2. bringe syke/skadde pasienter til adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten når pasienten 
har behov for overvåkning og/eller behandling.  

 
Ambulansetjenestens oppgaver defineres også utfra hastegrad. I henhold til Norsk indeks for 
medisinsk nødhjelp gjelder følgende definisjoner (8): 

1. Hastegrad akutt (akuttoppdrag):  
Antatt alvorlig tilstand der de vitale funksjoner kan være truet eller manifest forstyrret 
og der ambulanse skal rykke ut og lege alarmeres. Omtales også som ”kode 1” og ”rød 
respons”.  

2. Hastegrad haster (hasteoppdrag): 
Antatt alvorlig tilstand der de vitale funksjonene kan bli truet og der det er behov for 
umiddelbar situasjonsvurdering av lege. Omtales også som ”kode 2” og ”gul respons”. 

3. Hastegrad vanlig (vanlig oppdrag):  
Tilstand som skal forelegges lege til vurdering ved første passende anledning. Omtales 
også som ”kode 3” og ”grønn respons”. 

 
Både omstendighetene rundt akuttsituasjonen, geografiske forhold, lokal kompetanse hos 
primærlege, ambulansepersonell og de som betjener AMK/LV-sentralen, samt hvilke 
observasjonsmuligheter som finnes i primærhelsetjenesten, kan påvirke oppdragets hastegrad. 
Det betyr at pasienter med like symptomer ikke nødvendigvis alltid utløser samme type 
ambulanseuttrykning (akutt-, haste- eller vanlig oppdrag). 

3.7 Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentralen) 
I 2002 besto AMK-sentralen i Oslo av to sykepleiere som betjente 113-telefonen og to 
ressurskoodinatorer som styrte ambulansene. Etter utskillelsen av legevaktssentralen våren 
2002 er ambulansene AMK-sentralens fremste operative ressurs i akuttmedisinsk 
sammenheng. Samtidig er ambulansetjenesten helt avhengig av AMK-sentralens faglige 
vurdering, koordinering og ressursdisponering.  
 
For oppdragsregistrering bruker AMK-personell databasen AMIS (akuttmedisinsk 
informasjonssystem). I AMIS registrers alle innringeropplysninger og data vedrørende den 
aktuelle pasientens våkenhet og respirasjon. I tillegg velges et kriterium for bestemmelse av 
ambulanseoppdragets hastegrad. Disse kriteriene velges fra en preformert liste basert på 
Indeks for medisinsk nødhjelp (8).  
 
I AMIS ble det registrert omlag 6000 henvendelser til AMK-sentralen i september 2002. 
Antallet inkluderer oppringingene til nødnummer 113, ambulansebestillingene, 
”trippelvarslingene” (fellesvarsling av nødnummer 110, 112 og 113) og telefonene videreført 
fra andre nødetater. Legevaktshenvendelsene er ikke inkludert.  
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4. Materiale og metode 
Studien er en retrospektiv analyse av alle arkiverte akutt- og hasteoppdragsjournaler utført av 
ambulansetjenesten i Oslo i september 2002.  
 
September ble valgt som tidsperiode for å unngå skjev fordeling av oppdrag som følge av 
spesielt belastede tider av året. Veileder mente september er den mest representative måneden 
for årsgjennomsnittet, da september ikke innholder ferier eller høytider. 
 
Målet var å analysere tusen fortløpende akutt- og hasteoppdragsjournaler (kode 1 og 2) fra 1. 
september 2002. Antallet ble etterhvert justert opp til å omfatte alle arkiverte akutt- og 
hasteoppdragsjournaler i løpet av hele måneden, mens alle vanlige oppdrag (kode 3), ikke er 
bearbeidet i databasen. 
 
Journalene ble analysert i ambulansetjenestens arkivlokaliteter i Storgata 40 i Oslo. 
Arkiveringen skjer fortløpende, journalene lå i permer sortert etter dato og tidspunkt på 
døgnet. Det var en egen perm for 9-bil-journalene.  
 
Forfatterne gjennomgikk i fellesskap de 1696 første journalene, de resterende 1640 ble 
gjennomgått av en av oss (som har jobbet i ambulansetjenesten i Oslo under studiene). 
Dataene til bruk i studien ble registrert i et eget skjema, se vedlegg 1.  
 
Oppbyggingen av skjemaet var basert på standardoppsettet i ambulansejournalen. Følgende 
data ble registrert:  

a) type oppdrag (akutt- eller hasteoppdrag) 
b) tidspunkt bilen mottok oppdraget (dagvakt, kveldsvakt eller nattevakt) 
c) pasientproblem tolket og klassifisert i diagnosegruppe  
d) type ambulanse (9-bil eller øvrig) 
e) om pasienten ble tatt med og henvist videre til et høyere omsorgsnivå (H) eller kun 

tilsett på stedet (T) 
f) behandling i form av: 

• oksygen 
• nitroglyserinspray 
• væskeinfusjon 
• medikamenter (inkl im/iv/forstøver, ekskl ASA/paracetamol gitt alene)  

 
Vurderingen av ambulansejournalene ble gjort av forfatterene i form av muntlig diskusjon. 
Vakthavende ambulansepersonell ble fortløpende konsultert vedrørende uklare tegn, begreper 
og forkortelser i ambulansejournalene. Ved problemer med tolkning av kliniske funn i 
journalene og bruk av diagnosegrupper, ble problemstillingen loggført og diskutert med 
veileder.  
 
Diagnosekodene ble definert på bakgrunn av en oversikt over de hyppigst anvendte tentative 
diagnosene brukt av legene på 9-bilen, basert på ICD-10 klassifikasjonen. Det ble tilføyet 
noen diagnoser, som for eksempel ”fødsel spontan INA” og ”krampeanfall INA”, til listen for 
å få dekning for alle pasienthendelsene. I tillegg måtte underdiagnoser/ problemstillinger for 
enkelte ICD-10 koder justeres og utvides for å holde antall diagnosegrupper hensiktsmessig 
lavt. Resultatet ble en liste med 54 spesielt definerte diagnosegrupper, bestående av både 
symptomdiagnoser og mer avanserte og presise diagnoser, se vedlegg 2.  
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Det er generelt knyttet en del usikkerhet til bruk av tentative diagnoser i ambulansejournalene, 
fordi man i prehospitale pasientbedømminger antar at pasientene har en somatisk og/eller 
psykiatrisk sykdom/problemstilling. Tentativ diagnose blir satt med begrenset tilgang til 
diagnostiske hjelpemidler.  
 
Hvis journalene var mangelfulle i forhold til tidspunkt, kjørekode og om pasienten ble tilsett 
eller henvist, ble disse fulgt opp av veileder som via AMK-databasen skaffet til veie de 
nødvendige oppdragsdata. 
 
Etter 1700 journaler ble vi nødt til å starte registreringen på nytt, fordi det ble nødvendig å 
justere registreringsskjemaet. Nitroglyserin var til da registrert i samme gruppe som alle 
injeksjons- og inhalasjonsmedikamenter, men fordi nitroglyserin er et medikament mange 
pasienter selv har tilgang til, var det ønskelig å skille dette ut av medikamentgruppen.  
 
Ved behandling av pasienter med flere skader/ sykdommer ble kun den alvorligste skaden/ 
sykdommen registrert i skjemaet. Til grunn for denne prioriteringen lå behovet for å kartlegge 
hvilke ambulanseressurser oppdraget faktisk utløste og hvilken av pasientenes tilstander 
ambulansepersonellet måtte konsentrere seg mest om. Dette gjaldt for eksempel en 85 år 
gammel kvinnelig pasient som hadde besvimt og sannsynligvis pådratt seg lårhalsbrudd. Dette 
oppdraget ble altså registrert i gruppen ”brudd ekstremiteter” og ikke 
”synkope/synkopetendens”.   
 
Ved ulykker eller hjertestans der flere ambulanser var involvert i samme hendelse, ble det kun 
registrert en ambulansejournal per pasient. 
 
Etter fullført registrering ble dataene bearbeidet ved hjelp av databasen Microsoft Access. 
Dette arbeidet ble utført i nært samarbeid med veileder og datakyndig ambulansepersonell fra 
ambulansetjenesten i Akershus (konsulent Ronald Rolfsen).   
 
Med god hjelp fra IT-medarbeider ved Ullevål universitetssykehus, Sven Bruun, ble 
nøkkeltall fra AMK-databasen AMIS hentet ut. Disse tallene ble forsøkt sammenlignet med 
våre egne data. 
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5. Resultater og diskusjon 
Vi har valgt å diskutere hvert resultat hver for seg i egne underavsnitt i dette kapittelet for å 
gjøre oppgaven mer lesevennlig.  

5.1 Fordeling av diagnosekoder på det enkelte vaktskift 
Vi mener den akuttmedisinske beredskapen utenfor sykehus bør baseres på den fordelingen av 
akutt- og hasteoppdrag som faktisk foreligger. Vi undersøkte derfor hvordan gruppene av 
hoveddiagnoser fordelte seg på ambulansepersonellets tre vaktskift. Vi søkte i databasen etter 
antall arkiverte akutt- og hastejournaler fra henholdsvis alle dagvakter, nattevakter og 
kveldsvakter denne måneden, og funnene er fremstilt i tabellene nedenfor.  
Siden vaktskiftene har ulik lengde, er ikke funnene for hver vakt direkte sammenlignbare, 
men egner seg likevel svært godt som sammenligningsgrunnlag for bemanningsplanlegging 
og som grunnlag for evaluering av virksomheten. 
 
Dagvakten har fått forkortelsen ”D”, kveldsvakten ”A” og nattevakten ”N” i tabellene. 

5.1.1 Generell fordeling 
I vår database var det 1945 tidsregistrerte akutt- og hasteoppdragsjournaler totalt.  
 
Tabell 5.1: Vaktskiftfordeling av alle akutt- og hasteoppdragsjournalene i september 2002. 

Tidspkt Antall journaler (%) Gj snitt antall journaler per vakt 
D (07-15) 676 (35) 23 
A (15-22) 683 (35) 23 
N (22-07) 586 (30) 20 

 
Tabell 5.1 viser at totalforekomsten av akutt- og hasteoppdragsjournaler i vår studie, på tross 
av at vaktskiftene har ulik lengde, er tilnærmet likt fordelt på de ulike vaktene. 
 
Det kan, dersom tallene fra september 2002 er representative for resten av året, tyde på at 
behovet for ambulanseberedskap for akutt- og hasteoppdrag generelt er tilnærmet den samme 
hele døgnet. Ved å bryte materialet ned og fordele oppdragene på enkelttimer i døgnet, ville vi 
muligens finne variasjoner innenfor hvert vaktskift. Vi vet også at det er naturlige 
årstidsvariasjoner for en del oppdrag. I Oslo er det for eksempel en økning av akutt- og 
hasteoppdrag på sen kveld og natt i julebordsesongen (november/desember).  

5.1.2 Forekomst av ”uspesifiserte brystsmerter” 
I vår database var det 190 akutt- og hasteoppdragsjournaler med diagnosekode ”uspesifiserte 
brystsmerter”. Dette utgjør den største diagnosegruppen både på 9-bilen og på de øvrige 
ambulansene.  
 
Tabell 5.2: Vaktskiftfordeling av den største diagnosegruppen, ”uspesifiserte brystsmerter”, i september 2002.  

Tidspkt Antall journaler (%) Gj snitt antall journaler per vakt 
D (07-15) 53 (28) 1,8 
A (15-22) 73 (38) 2,4 
N (22-07) 64 (34) 2,1 

 
Kveldsvakten hadde det største antallet ”uspesifiserte brystsmerter” til tross for at dette er det 
korteste vaktskiftet. Denne diagnosen ble brukt hyppigere på nattevaktene enn på dagvaktene.   
 

12 



Behovet for å kunne tilby prehospital akuttmedisinsk hjelp til denne pasientgruppen synes 
derfor å være minst like stort om kvelden og natten som om dagen.  
 
Hos pasienter med kardiogene brystsmerter debuterer smertene ofte ved anstrengelse. Derfor 
overrasket dette funnet oss da natten er en tid på døgnet hvor folk flest er i mindre fysisk og 
psykisk belastende aktivitet enn på dagtid, og mange sover. Gjennomsnittlig antall pasienter 
med ”uspesifiserte brystsmerter” fordelt per vaktskift per dag er imidlertid lavt og det ville 
derfor være interessant å utforske en lengre periode enn bare én måned for å se om tendensen 
holdt seg stabil for eksempel gjennom et helt år. Det kan med andre ord ikke utelukkes at det 
foreligger en reell skjevfordeling i døgnforekomsten av ”uspesifiserte brystsmerter”, men 
materialet er for lite til at det kan trekkes sikre konklusjoner.  

5.1.3 Forekomst av ”hjerteinfarkt INA (bekreftet EKG)” 
I vår database var det 22 akutt- og hasteoppdragsjournaler med diagnosekode ”hjerteinfarkt 
INA (EKG)”. Denne gruppen består av pasienter som har fått sitt prehospitale EKG vurdert 
telemedisinsk av vakthavende lege ved Ullevål universitetssykehus, og som har EKG-funn  
forenelig med akutt hjerteinfarkt. Dette utgjorde en liten diagnosegruppe totalt sett. 
 
Tabell 5.3: Vaktskiftfordeling av pasienter med ”hjerteinfarkt INA (EKG)” i september 2002. 

Tidspkt Antall journaler (%) Gj snitt antall journaler per vakt 
D (07-15) 7 (32) 0,23 
A (15-22) 7 (32) 0,23 
N (22-07) 8 (36) 0,27 

 
Forekomsten av diagnosen ”hjerteinfarkt INA (EKG)” i vårt materiale var jevnt fordelt på de 
tre vaktskiftene denne måneden. 
 
Materialet for denne diagnosegruppen er for lite til at det kan legges vekt på tolkninger av 
resultatet. Det er imidlertid interessant å se at denne gruppen fordeler seg på døgnet 
tilsvarende gruppen med ”uspesifiserte brystsmerter”, noe som støtter opp under at 
ambulanseberedskapen overfor pasienter med disse symptomene bør være den samme hele 
døgnet. 

5.1.4 Forekomst av ”akutt abdomen” 
I vår database var det 61 akutt- og hasteoppdragsjournaler med diagnosekoden ”akutt 
abdomen”. 
 
Tabell 5.4: Vaktskiftfordeling av pasienter med ”akutt abdomen” i september 2002. 

Tidspkt Antall journaler (%) Gj snitt antall journaler per vakt 
D (07-15) 18 (30) 0,60 
A (15-22) 16 (36) 0,53 
N (22-07) 27 (44) 0,90 

 
Forekomsten av pasienter med ”akutt abdomen” var størst på nattevakten. Fordelingen på 
dagvakten og kveldsvakten var omtrent lik.  
 
Akutt abdomen er en sekkediagnose og den kliniske vurderingen utenfor sykehus kan være 
svært vanskelig. Det har sammenheng med at det finnes få prehospitale diagnostiske 
hjelpemidler som tillater å skille mellom alvorlige og mindre alvorlige årsaker til at pasienten 
har akutte magesmerter. Det er interessant at forekomsten er størst på nattevakten, dette er 
også den tid på døgnet hvor det er minst attraktivt for leger å reise i sykebesøk og hvor 
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pasientene vanskelig kan komme i kontakt med fastlegen. Det kan ikke utelukkes at 
ambulansetjenesten blir mer belastet og har flere oppdrag av denne typen på ”ugunstige” 
arbeidstider av døgnet (primært natt) som følge av dette. En hypotese er at det blir sendt ut 
ambulanse for å hente pasienten til lege istedenfor at legen reiser hjem til pasienten. Dette har 
også vært diskutert i media den senere tid (9),(10). 

5.1.5 Forekomst av ”uspesifisert skade hode-/ halsregionen” 
I vår database var det 150 akutt- og hasteoppdragsjournaler med diagnosekoden ”uspesifisert 
skade av hode-/halsregionen”. Dette er den nest største diagnosegruppen. 
 
Tabell 5.5: Vaktskiftfordeling av den nest største diagnosegruppen i september 2002. 

Tidspkt Antall journaler (%) Gj snitt antall journaler per vakt 
D (07-15) 37 (25) 1,2 
A (15-22) 58 (39) 1,9 
N (22-07) 55 (37) 1,8 

 
Forekomsten av skader i hode/halsregionen i september 2002 var minst på dagvakten og 
tilnærmet den samme på kveldsvakten og nattevakten.  
 
Definisjonen av denne gruppen er svært vid, og alle hodeskader som er inntruffet i forbindelse 
med inntak av rusmidler faller inn i denne gruppen. Det er derfor mulig at deler av 
vaktskiftvariasjonen kan henge sammen med spesielle storbyproblemer i forhold til 
rusmisbruk, både i form av alkohol, tabletter og narkotika.  
 
Det ville vært interessant å sett nærmere på hvor stor andel berusede personer utgjør av denne 
diagnosegruppen. Forfatterne mistenker at denne andelen er stor. En slik datainnsamling ville 
kreve en analyse av hvorvidt hendelsen trolig hadde sammenheng med inntak av alkohol, det 
vil si en tolkning av grad av beruselse og mulig årsakssammenheng. Dette kunne best latt seg 
gjøre av det behandlende ambulansepersonell på stedet. Slike vurderinger fremgår ikke av 
dagens ambulansejournaler. 

5.1.6 Forekomst av narkotikaoverdoser 
I vår database var det 126 akutt- og hasteoppdragsjournaler med diagnosekoden ”intox 
narkotika” og det er den tredje største diagnosegruppen. 
 
Tabell 5.6: Vaktskiftfordelingen av pasienter med diagnosen ”intox narkotika” september 02. 

Tidspkt Antall journaler (%) Gj snitt antall journaler per vakt 
D (07-15) 39 (31) 1,3 
A (15-22) 53 (42) 1,8 
N (22-07) 34 (27) 1,1 

 
Tabell 5.6 viser at forekomsten av narkotikaintoksikasjoner var størst på kveldsvakten.  
 
En hypotese kan være at denne pasientgruppen sover om natten, står sent opp og drar ut for å 
skaffe narkotika midt på dagen og ruser seg så tidlig om ettermiddagen/kvelden. Antallet 
narkotikaintoksikasjoner kan for øvrig på ingen måte betraktes som representativt for antall 
narkotikaoverdoser per måned i Oslo. Forekomsten avhenger blant annet av årstid, de illegale 
stoffenes kvalitet og tilgangen på stoff i markedet generelt.  
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5.1.7 Forekomst av alkoholintoksikasjoner 
I vår database var det 66 akutt- og hasteoppdragsjournaler med diagnosekoden ”intox 
alkohol” og ”mistanke intox alkohol”. Utelatt fra alkoholintoksikasjonsgruppen er personer 
som har andre skader (kutt, brudd, hodeskader etc) i tillegg til alkoholintoksikasjonen. 
Totalforekomsten av alkoholintoksikasjoner vil derfor være større enn denne tabellen gir 
inntrykk av. 
 
Tabell 5.7: Vaktskiftfordelingen av pasienter med diagnosen ”intox alkohol” og ”mistanke intox alkohol” i 
september 2002. 

Tidspkt Antall journaler (%) Gj snitt antall journaler per vakt 
D (07-15) 12 (18) 0,4 
A (15-22) 24 (36) 0,8 
N (22-07) 30 (46) 1,0 

 
Forekomsten av alkoholintoksikasjoner var størst på nattevakten, som er det lengste 
vaktskiftet. 
 
Dette resultatet er ikke uventet. Det er mulig at vaktskiftfordelingen av denne 
diagnosegruppen gjenspeiler tidsrommet når folk flest har fri. Det reflekterer også 
åpningstidene på puber, restauranter og utesteder. Det kunne vært interessant å sett nærmere 
på hvor stor gruppen av rene alkoholintoksikasjoner og gruppen ulykker/skader som trolig 
skyldes alkohol er til sammen, men dette vil kreve mer detaljert journalregistrering.  

5.1.8 Forekomst av legemiddelintoksikasjoner 
I vår database var det 31 akutt- og hasteoppdragsjournaler med diagnosekoden ”intox 
legemidler”. 
 
Tabell 5.8: Vaktskiftfordelingen av legemiddelintoksikasjoner i september 2002. 

Tidspkt Antall journaler (%) Gj snitt antall journaler per vakt 
D (07-15)  8  (26) 0,27 
A (15-22) 13 (42) 0,43 
N (22-07) 10 (32) 0,33 

 
Forekomsten av legemiddelintoksikasjoner var størst på kveldsvakten. 
 
Vi har ikke analysert undergrupper av legemiddelintoksikasjonene. Det hadde vært interessant 
å se hvor mange som var tilsiktede (suicidalforsøk, rop om hjelp, ønske om å oppnå rus etc) i 
forhold til hvor mange som var utilsiktede (uhell, forvirring om dosetter etc). 

15 



5.2 Diagnoser hos pasienter kun ”tilsett” av ambulansepersonell 
Vi ønsket å finne ut hvilke pasienter ambulansetjenesten tar hånd om og som ikke trenger 
videre akutt oppfølging i helseinstitusjon (etterlatt på stedet).  
 
Tabell 5.9: Antall akutt- og hasteoppdrag og andelen av disse hvor pasientene ble ferdigbehandlet av 
ambulansepersonellet på stedet og ikke trengte videre akutt oppfølging/overvåkning i helseinstitusjon.  

T/H Kode Beskrivelse Total Andel av hele diagnosegr
T BM Brannmelding uten skade 59 100 %
T R96.0 Plutselig død 13 100 %
T A Annet 33 94 %
T E16.2 Hypoglykemi 28 76 %
T T50.9 Intox narkotika (illegalt) 91 72 %
T Z03 Uavklart (Vurdering/Mistanke sykd) 61 72 %
T I46.9 Hjertestans INA 18 64 %
T F10 Psyk lidelse/adferdsforstyrr pga rus 5 56 %
T F41.9 Angst uspes. 4 44 %
T Z73.9 Uspes.probl.m/tilværelsen 8 42 %
T T51 Intox alkohol 13 35 %
T J46 Astma 6 %
T R06.4 Hyperventilering 4 33 %
T Y91.9 Mistanke intox alkohol 9 31 %
T R69 Ukjente og uspes.sykd.årsake

33 

r 4 25 %
T T78.2 Allergisk/anafylaktisk sjokk 2 20 %
T F29 Psykose INA 1 20 %
T E14 Hyperglykemi/DM 1 20 %
T G45.9 TIA 2 17 %
T S09.9 Uspes hodeskade (+hals) 24 16 %
T R56.8 Krampeanfall INA 6 15 %
T N88 Epilepsi 6 15 %
T AF Akutt funksjonssvikt 4 12 %
T T14 Skade i uspes kroppsreg 9 10 %
T R55 Syncope/Syncopetendens 7 10 %
T T4n Intox legemidler 3 10 %
T J44.1 KOLS akutt forverring 3 9 %
T T30.0 Brannskade i uspes.kroppsreg. 1 8 %
T R07.4 Uspes.brystsmerter 14 7 %
T R40.2 Bevisstløshet INA 1 7 %
T R56.0 Feberkrampe 1 7 %
T ST Skade truncus 1 3 %
T R06.0 Dyspnoe 1 2 %
Hvis vi ser bort fra de tre første diagnosegruppene (brannmeldinger uten personskade, funn av 
døde personer, manglende pasient ved ankomst hentested, avbrutte oppdrag og andre 
bomturer) som ikke er av interesse fordi de ikke omhandler en levende pasient, er det til 
sammen 338 pasienter som ferdigbehandles av ambulansetjenesten på stedet og ikke trenger 
videre akutt vurdering/oppfølging på helseinstitusjon. Det mest interessante med denne 
tabellen er at 3 av 4 pasienter med hypoglykemi, 7 av 10 pasienter med 
narkotikaintoksikasjoner og 7 av 10 pasienter med ”uavklart (vurdering/mistanke sykdom)” 
faller inn under den kategorien. I tillegg er det interessant at 61 pasienter med ”uavklart 
(vurdering/mistanke sykdom)” etterlates på stedet etter endt oppdrag. Til disse pasientene har 
AMK-sentralen valgt å sende ut en ambulanse som kode 1 eller 2, det vil si vurdert at 
tilstanden trolig er så alvorlig at hjelpen må komme raskt, mens ambulansepersonellet likevel 
vurderer at pasienten ikke trenger videre akutt oppfølging i systemet. Vi vet ikke hvorfor 
AMK har disponert ressurser til denne relativt store diagnosegruppen, men det ville være en 
interssant problemstilling for fremtidig analyse, da det er mulig at endret utspørring fra AMKs 
side vil kunne spare ambulanseutrykninger.  
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5.3 Våre funn sammenlignet med AMK-sentralens registreringer 
Ved utfylling av AMIS brukes Norsk indeks for medisinsk nødhjelp for å klassifisere 
nødtelefonene (8). Denne klassifiseringen av en hendelse er basert på begrenset og tildels 
ufullstendig informasjon gitt over telefon, og det opereres med antatte problemstillinger (eks. 
”antatt alvorlig hendelse”).  
 
Våre diagnosedefinisjoner lot seg bare til en viss grad sammenligne med AMIS-indeksen, 
som er nesten utelukkende symptombasert og generelt mye mer detaljert. AMIS-indeksen 
inneholdt få av de samme kategoriene som i vårt registreringsskjema. Det ble nødvendig å slå 
sammen flere av våre diagnosegrupper for å kunne sammenligne våre data med AMKs AMIS-
registreringer. Analysene ble derfor begrenset til det utvalg av diagnosegrupper og 
indeksgruppersom lot seg sammenligne:  
 

Symptom/diagnosegruppe Antall akutt- og hasteoppdrag 
registrert i AMIS 

Antall akutt- og hasteoppdrag 
registrert i vår database 

Avvik 

”Rus” 203 223 +  20 
”Brystsmerter” 262 212   -  50 
”Krampeanfall” 69 94 +  25 
”Diabetes” 36 42  +    6 
”Allergisk reaksjon” 14 10   -    4 
”Brudd ekstremiteter” 108 86 -  22 

Tabell 5.11: Sammenligning av diagnosekoder registrert i vårt materiale og registreringene gjort av AMK-
operatører i databasen AMIS i september 2002.  
”Rus” inkluderer diagnosekodene ”intox/mistanke intox” med både narkotika, alkohol og legemidler.  
”Brystsmerter inkluderer diagnosekodene ”uspes brystsmerter” og ”hjerteinfarkt (EKG)”. 
”Krampeanfall” inkluderer diagnosekodene ”epilepsi”, ”feberkramper”og ”krampeanfall INA”. 
”Diabetes” inkluderer diagnosekodene ”hyper-” og ”hypoglykemi”.  
”Brudd ekstremiteter” inkluderer personer med mistanke om og bekreftet brudd i armer og bein. 
 
Tabell 5.11 viser relativt store avvik for symptom/diagnosegruppene ”rus”, ”brystsmerter”, 
”krampeanfall” og ”brudd ekstremiteter”. Avvikene er relativt små for ”diabetes” og 
”allergisk reaksjon”. 
 
I følge tabell 5.11 er det flere pasienter som ender opp med intoksikasjon og krampeanfall 
som tentativ diagnose etter endt ambulanseoppdrag enn AMK-operatørene antok på forhånd. 
En mulig forklaring på dette er at AMK-operatørene ved klassifisering av disse pasientenes 
hovedproblem i AMIS angir andre kriterier, som for eksempel ”bevisstløshet”, ”reagerer ikke 
på rop og rist”, og at pasientene med intoksikasjoner og krampeanfall derfor er spredt i mange 
ulike AMIS-indekskriteriegrupper. Tabellen viser også at færre pasienter endte opp med 
brystsmerter etter endt oppdrag enn AMK-operatørene antok på forhånd. Dette kan ha 
sammenheng med ambulansepersonellets tilgang på diagnostiske hjelpemidler som 
telemedisinsk EKG-utstyr, som raskt gjør det mulig å verifisere for eksempel iskemi hos en 
ustabil angina-pasient prehospitalt. I forhold til diagnostikk av brudd i ekstremiteter er denne 
diagnosen generelt vanskelig å stille per telefon. Generelt må det bemerkes at, dersom 
tendensen i våre funn er representativ for resten av året, bør ambulansetjenstens virksomhet i 
beskjeden grad evalueres utifra AMK-operatørenes registreringer i AMIS. Hvordan AMK-
operatøren oppfattet problemstillingene initialt reflekterer i begrenset grad hva slags kliniske 
problemstillinger ambulansepersonellet faktisk vurderer og behandler. 
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Oppsummering av mulige forklaringer til avvikene: 
• Ufullstendig informasjon fra innringer til AMK-/LV-sentralen, dvs oppdraget viste seg å 

bestå av noe annet enn først antatt. 
• Mange indekskriteriegrupper i AMIS, større spredning av pasienter.  
• ”Mangel på passende kriterium” er en egen indeks i AMIS (stor gruppe), disse pasientene 

har blitt plassert i en av våre diagnosegrupper etter endt ambulanseoppdrag. 

5.4 Sammenligning av 9-bilen og de øvrige ambulansene 
Vi ønsket å se nærmere på noen av de største diagnosegruppene for å se om vi kunne avdekke 
forskjeller i fordeling av pasientgrupper og forskjeller i behandlingstiltak på 9-bilen og de 
øvrige ambulansene. Med behandlingstiltak menes registrert bruk av O2, nitroglyserin, 
injiserte/inhalerte medikamenter eller i.v. væsketilførsel. Antall 9-bil-oppdrag viste seg å 
utgjøre et lite materiale, og en del diagnosegrupper endte opp med svært få oppdrag etter endt 
registrering. Vi ble derfor nødt til å slå sammen noen av diagnosegruppene for at resultatene i 
det hele tatt skulle kunne tillegges verdi. 
 
I tråd med gjeldende instruks for disponering av 9-bilen, utfører ikke 9-bilen akutt- og 
hasteoverflyttinger av pasienter fra en helseinstitusjon til en annen med høyere omsorgsnivå. 
Denne gruppen (”overflyttinger”) utgjør 163 av de i alt 1749 akutt- og hasteoppdragene utført 
at de øvrige ambulansene. 9-bilen sendes rutinemessig heller ikke ut som første bil ved 
brannmeldinger, den blir bare tilkalt i helt spesielle tilfeller der man ønsker legeassistanse. 
 
Oppgavene for en legebemannet ambulanse i Oslo er først og fremst opplæring av ulike 
grupper helsepersonell (særlig ambulansepersonell)og forskning (særlig innen hjerte-lunge 
redning). 9-bilen skal være en brobygger mellom forskjellige akuttmedisinske profesjoner og 
ikke minst  en forsterket akuttmedisinsk ressurs. Hvis man skal få utført disse oppgavene på 
en fullverdig måte bør 9-bilen ha samme fordeling av akutt- og hasteoppdrag som andre 
ambulanser og en større fordeling av de oppdragene der AMK klarer å identifisere høy 
alvorlighetsgrad.  

5.4.1 Generell forekomst av diagnosegrupper på 9-bilen 
Tabell 5.12: Fordeling av de seks største diagnosegrupper på 9-bilen i september 2002, presentert etter 
synkende forekomst. Kolonne 3 viser antall oppdrag for de øvrige ambulansene i samme diagnosegruppe. 

Diagnosegrupper Ant oppdrag  9-bil Ant oppdrag øvrige amb Tilsammen 
”Uspes brystsmerter” 19 171 190 
”Uspes skade hode/hals” 18 132 150 
”Syncope/syncopetendens” 16 54 70 
”Intox narkotika” 10 116 126 
”Hjertestans” 10 18 28 
”Uavkl (vurd/mistanke sykd)” 10 75 85 

 
For fullstendig oversikt over fordeling av oppdrag for 9-bilen og for de øvrige ambulansene, 
se vedlegg 3 og 4. For disse hyppigst anvendte diagnosegruppene ser vi at: 
• ”Uspesifiserte brystsmerter” utgjorde den største diagnosegruppen både for 9-bilen og de 

øvrige ambulansene.  
• ”Uspesifisert skade av hode- og halsregionen” utgjorde den nest største diagnosegruppen 

for 9-bilen og den tredje største diagnosegruppen for de øvrige ambulansene 
• ”Synkope/synkopetendens” utgjorde den tredje største diagnosegruppen for 9-bilen og den 

tiende største diagnosegruppen for de øvrige ambulansene.  
• Narkotika intoksikasjonene utgjorde den fjerde største diagnosegruppen både for 9-bilen 

og de øvrige ambulansene. 
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• Hjertestans utgjorde den femte største diagnosegruppen for 9-bilen og den 27. største 
gruppen for de øvrige ambulansene. 

• Pasienten med uavklart (vurdering/mistanke sykdom) utgjorde den sjette største 
diagnosegruppen for 9-bilen og den syvende største diagnosegruppen for de øvrige 
ambulansene.   

 
Det er rimelig godt samsvar mellom fordelingen av tre av de seks største diagnosegruppene på 
9-bilen sammenlignet med de øvrige andre ambulanse, når vi korrigerer for at 9-bilen ikke 
utfører akutt- og hasteoppdrag av typen ”overflyttinger”. Diagnoser med alvorlige 
bevissthetsforstyrrelser eller respirasjonsproblemer som ”synkope/synkopetendens”, 
”hjertestans”, ”plutselig død”, ”KOLS forverring”, ”krampeanfall” og ”epilepsi” ligger høyere 
opp på listen over totalt antall 9-bil-oppdrag enn på listen over totalt antall oppdrag for de 
øvrige ambulansene. 
 
Antall ambulanser varierer gjennom døgnet og uken. Fordelingen av oppdrag mellom 9-bilen 
og de øvrige ambulansene i våre sammenligninger reflekterer derfor ikke de absolutte antall 
oppdrag per ”enkelt ambulanse per time”. Vi har ikke sammenlignet antall oppdrag per enkelt 
ambulanse og per time fordi dette ville krevd en annen og svært komplisert analyse.  
9-bilen har i løpet av et hverdagsdøgn 14,5 driftstimer, mens de øvrige akuttambulansene som 
dekker de fleste andre akutt- og hasteoppdragene har til sammen gjennomsnittlig 219 
driftstimer per døgn. I september måned utførte mellom 6 og 11 andre ambulanser 18 oppdrag 
til hjertestanspasienter, mens 9-bilen alene utførte 10 slike oppdrag. I og med at valget for 
AMK-operatøren står mellom å sende et oppdrag til 9-bilen eller til en annen ambulanse har 
vi derfor valgt å sammenligne 9-biloppdragene med alle de øvrige ambulanseoppdragene.   
 
Det er mulig at AMK-operatørene prioriterer 9-bilen framfor de øvrige akuttambulansene til 
pasienter med mistanke om hjertestans, livstruende tilstander med nedsatt bevissthet og 
tilstander med høy grad av usikkerhet knyttet til årsak til bevissthetstap, det vil si sannsynlig 
svært alvorlige tilstander. På den annen side kan tallene tyde på at de øvrige ambulansene blir 
prioritert til pasienter med mer spesifikke diagnoser som akutt abdomen, skade i uspesifisert 
kroppsregion og alkoholintoksikasjoner.   

5.4.2 Forekomst av mulig alvorlig hjerte-/karsykdom 
Tabell 5.13: Forekomst av mulig alvorlig hjerte- og karsykdom.  

Diagnosegrupper Ant oppdrag  9-bil 
(% total) 

Ant oppdrag øvrige amb 
(% av total) 

Tilsammen 
(% av total) 

”Uspes brystsmerter” 19 (50) 171 (68) 190 (66) 
”Hjertestans” 10 (27) 18 (7,1) 28 (10) 
”Arytmi, uspes INA” 5 (14) 18 (7,1) 23 (7,9) 
Hjerteinfarkt (EKG-bekreftet) 2 (5,4) 20 (7,9) 22 (7,6) 
Hjertesvikt (lungeødem) 1 (2,7) 26 (11) 27 (9,3) 
Total 37 (100) 253 (100) 290 

 
Vi ser at ”hjertestans”og ”arytmi, uspes INA” utgjør en større andel av 9-biloppdragene (med 
mulig alvorlig hjerte-/karsyke pasienter) enn andelen av de tilsvarende oppdragene for de 
øvrige ambulansene. Omvendt utgjør ”uspes brystsmerter” og ”hjertesvikt (lungeødem)” en 
mindre andel av denne gruppen 9-biloppdrag enn andelen av de tilsvarende oppdragene for de 
øvrige ambulansene. Andelen oppdrag med EKG-bekreftede hjerteinfarkt utgjør omtrent like 
mye for 9-bilen og de øvrige ambulansene.  
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Disse funnene underbygger antakelsene vi har gjort i avsnitt 5.4.1 om at 9-bilen prioriteres 
ved meldinger om sannsynlig svært alvorlige tilstander.   
 
20% av 9-bilens oppdrag utgjøres av pasienter med mulig alvorlig hjerte-/karsykdom. Det ser 
ut til at AMK prioriterer 9-bilen til disse oppdragene. Samtidig legger vi merke til at 9-bilen 
har kun 1 av 28 oppdrag til hjertesviktpasienter denne måneden. Vi vet ikke om dette er en 
bevisst prioritering fra AMKs side, eller om disse pasientene presenteres og kategoriseres som 
mer diffuse problemer av AMK-operatøren, det vil si, operatøren oppfatter ikke tilstanden til å 
være den samme som det ambulansepersonellet finner hos pasienten.  

5.4.3 Behandling av ”uspesifiserte brystsmerter” 
Det var 19 9-bil oppdrag og 171 oppdrag for de øvrige ambulansene i denne gruppen.  
 
Tabell 5.14: Sammenligning av behandling gitt til pasienter med ”uspesifiserte brystsmerter”. 

Diagnosegruppe 
 ”uspes brystsmerter” 

O2 (%) Nitroglyserin (%) Medikamenter (%) Væske (%) 

9-bilen 14 (74) 10 (53) 4 (21) 0 (0,0) 
Øvrige ambulanser 107 (63) 55 (32) 49 (29) 1 (0,6) 

 
Tabell 5.14 viser at 9-bilen oftere ga O2 og nitroglyserin, og sjeldnere i.v. behandling enn de 
øvrige ambulansene. 
 
Ambulansene, minus 9-bilen, har en del overflyttingsoppdrag registrert som ”uspesifiserte 
brystsmerter”, for eksempel transport av pasienter fra Oslo Kommunale Legevakt til PCI-
behandling ved Ullevål universitetsykehus. Disse pasientene har ofte allerede fått 
medikamentell behandling i form av nitroglyserin og morfin, og dette kan sannsynligvis 
forklare en del av behandlingsavvikene. På tross av dette tyder tallene på at det kan foreligge 
manglende etterlevelse av prosedyrer for håndtering av uspesifiserte brystsmerter i henhold til 
avdelingens instrukser da en relativt liten andel pasienter har fått O2 og nitroglyserin både på 
9-bilen og de øvrige ambulansene. Det er mulig at lave prosentandeler for behandling med O2 
og nitroglyserin også har sammenheng med at ambulansepersonellet ikke alltid er like flinke 
til å føre opp behandling med O2 og nitroglyserin i journalene, mens behandling med morfin 
må føres for å få utlevert nytt medikament fra lageret.  

5.4.4 Behandling av ”uspesifisert skade i hode-/halsregionen” 
Det var 18 9-bil oppdrag og 132 oppdrag for de øvrige ambulansene i denne gruppen. 
 
Tabell 5.15: Sammenligning av behandling gitt til pasienter med ”uspesifiserte skader i hode- halsregionen”.  

Diagnosegruppe 
”uspes skade hode/hals-region” 

O2 (%) Medikamenter (%) Væske (%) 

9-bilen 1 (5,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 
De andre ambulansene 5 (3,8) 1 (0,8) 2 (1,5) 

 
Tabell 5.15 viser at det i liten grad ble gitt behandling i form av O2, medikamenter og væske  
til denne pasientgruppen. Det var liten forskjell i 9-bilens og de andre ambulansenes 
behandlingsprofil. 
 
Dette er en svært sammensatt diagnosegruppe som inkluderer alt fra alvorlige hodeskader til 
små kutt i hode- og halsregionen og det er vanskelig å tolke tabellen. Det kunne imidlertid 
vært interessant å kartlegge fordelingen av alvorlige hodeskader for å avdekke eventuelle 
forskjeller mellom 9-bilen og de øvrige ambulansene.  
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Vi vet at instruks for behandling av hodeskader anbefaler O2-tilførsel, men vi vet ikke hvorfor 
instruksen i så liten grad etterleves. Det er mulig at mange av de registrerte hodeskadene er 
svært små (overfladisk sårskade etc).  
 
Vi vet også at en del hodeskader kan ligge skjult i gruppene ”høyenergiskade”, ”uavklart 
(vurdering/mistanke sykdom)” og ”intox alkohol”. Pasienter med alvorlige hodeskader vil 
kunne få respirasjonsvikt og høyt intrakranielt trykk, og vil dermed kunne profitere på 
sedasjon, muskelavslapning og kontrollert ventilasjon. Denne behandlingen gis kun av legen 
på 9-bilen. Vi vet ikke hvor mange pasienter som har alvorlig hodeskade, og man må å se på 
et større og mer detaljert materiale for å kunne trekke slutninger om forskjeller i behandling 
av hodeskader. 

5.4.5 Behandling av narkotikaintoksikasjoner 
Det var 10 9-bil oppdrag og 116 oppdrag for de øvrige ambulansene i denne gruppen. 
 
Tabell 5.16: Sammenligning av behandling gitt til pasienter med narkotikaintoksikasjoner. 

Diagnosegruppe ”intox narkotika” O2 (%) Medikamenter (%) 
9-bilen 5 (50) 9 (90) 
De andre ambulansene 37 (32) 80 (69) 

 
En større andal av pasientene til 9-bilen fikk O2 og medikamenter til pasienter i denne 
gruppen enn de øvrige ambulansene. 
 
Det er mulig at ambulansepersonell er restriktive med å gi O2 til overdosepasienter til tross de 
er så pasientene er så intoksikert at han/hun trenger injeksjon med naloxon (Narcanti®). Det 
bør fokuseres på oksygenbehandling av pasienter med narkotikaintoksikasjoner som er 
hypoksiske i internopplæring. 

5.4.6 Behandling av respirasjonsvansker; inkludert ”dyspnoe”, ”KOLS 
forverring”, ”pneumoni” og ”astma” 
Det var 11 9-bil oppdrag og 99 oppdrag tilsammen for de andre ambulansene i denne 
gruppen.  
 
Tabell 5.17: Sammenligning av behandling gitt til pasienter med respirasjonsvansker. 

Diagnosegruppe ”respirasjonsvansker” O2 (%) Medikamenter (%) 
9-bilen 9 (82) 6 (55) 
De andre ambulansene 72 (73) 36 (36) 

 
Tabell 5.17 viser at 9-bilen oftere ga medikamenter til pasientene i denne gruppen. 
 
Tallene viser tendens til at andelen pasienter som får tilførsel av oksygen er høy for både 9-
bilen og de øvrige ambulansene, noe som kan tyde på at dette er en gruppe med alvorlige 
respirasjonsvansker. Forskjellen i medikamentbruk egner seg ikke for diskusjon da 9-
bilgruppen er liten og prosentforskjellen bare utgjør to 9-biloppdrag. 
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6. Generell diskusjon  

6.1 Begrensninger i materiale og metode 

6.1.1 Forskjeller i antall AMK-registrerte ambulanseutrykninger og antall 
ambulansejournaler 
AMK har sendt ut melding om akutt- og hasteoppdrag til ambulansene i 214 flere tilfeller enn 
det ble arkivert ambulansejournaler for. For 9-bilen manglet 12 journaler.  
Det er flere mulige forklaringer på avvikene:  

• Når AMK sender et oppdrag til en ambulanse, men avbryter oppdraget før ambulansen 
er kommet fram, så fører ikke ambulansepersonellet journal. I AMIS registreres disse 
på lik linje med alle ferdig utførte oppdrag. Dette er i tråd med ambulanseavdelingens 
instruks for journalføring. 

• Ikke alle journaler ender i journalarkivet. Vi vet at det er funnet journaler på avveie 
tidligere, de er for eksempel forlagt i ambulansen eller glemt i lommer i arbeidstøyet. 
Dette er brudd på instruks. 

• Noen ganger er pasienten gått fra stedet når ambulansen kommer fram, frammøtet skal 
journalføres, men det blir av og til glemt, særlig der man ikke har 
personidentifiserbare opplysninger om pasienten. 

• Frammøte med ambulanse på brannoppdrag uten personskade journalføres ikke alltid, 
dette er brudd på instruks. 

• Røde Kors og Norsk Folkehjelps journaler arkiveres ikke i ambulansetjenesten i Oslos 
arkiv. De frivillige organisasjonenes ambulanser sendes på akutt- og hasteoppdrag kun  
hvis det ikke har vært ledig akuttambulanse (sjelden). 

 
Vi vet ikke hva som er årsak til forskjellene i antall oppdrag mellom AMK og journaler. Det 
mangler journal for gjennomsnittlig 7,1 oppdrag i døgnet, hvilket vi mener er et høyt tall. Vi 
kan ikke utelukke at hvis disse journalene hadde vært inkludert, så ville det påvirket funnene i 
studien vår. På tross av dette funnet har vi allikevel valgt å analysere de 1945 journalene vi 
har funnet. 

6.1.2 Forskjeller i diagnose/problemklassifisering mellom AMK og 
ambulansepersonell 
AMK-operatørene bruker Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp for å bedømme hastegrad, 
men foretar også individuelle tolkninger via telefon, ofte basert på opplysninger fra en 
tredjepart (innringer er ofte ikke pasienten selv), vedrørende hvilken problemstilling som 
foreligger hos pasienten. Dette betyr at problemstillinger og diagnoser blir subjektive og til 
dels ufullstendige. 
  
Vi ser at AMK-personell anvender diffuse samlekriterier (for eksempel ”antatt hastegrad 
akutt”) for utsendelse av ambulanse. Vi vet ikke hva som skjules bak denne diagnosen. Når 
AMK definerer en hendelse som ”alkoholrus” kan ambulansepersonellet finne at pasienten 
har fått en sårskade eller et brudd i beruset tilstand, hvor skaden blir hovedproblem på 
journalen. Det er mulig at dette kan forklare noe av forskjellene mellom våre journaltall og 
AMK-tall når det gjelder problemstillinger hos pasienten. Vi mener at dersom man ønsker å 
sammenligne oppdragdata mellom AMK og ambulansejournaler, så må det innføres 
problembaserte diagnosekoder for registrering av oppdrag som er like i både AMK og 
ambulansejournalene. 
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6.1.3 Individuelle forskjeller i diagnosesetting blant ambulansepersonell   
 
Ambulansepersonell har varierende akuttmedisinsk kompetanse og erfaring. Dette gjenspeiles 
i vurderingen av de kliniske problemstillingene og valg av tentative diagnoser. Oppdraget kan 
dokumenteres i preformerte avkrysningsfelt og / eller i et fritekstområde og her er journalene 
utfylt på en rekke forskjellige måter. Journalene viser at datamengde varierer fra journal til 
journal, og den kliniske problemstillingen beskrevet i fritekstfeltet resulterer i ulike tentative 
diagnoser. Det er derfor mulig at ambulansepersonell vil klassifisere samme tilstand på ulike 
måter basert på varierende kompetanse og bakgrunn.  

6.1.4 Våre tolkninger ved manglende/uklare pasientdata 
Bearbeidingen og tolkningen av dataene er blitt utført av to legestudenter. Studenter har 
begrenset klinisk erfaring og vi mener at det har vært verdifullt at den ene av oss har arbeidet 
som fast vikar i ambulanseavdelingen i flere år.  
 
Vi antar at en del pasientobservasjoner og behandling ikke ble registrert da mange journaler 
hadde tomme felt. Dokumentasjonen av overflyttingene utpekte seg som spesielt dårlig, selv 
om de var akutt- og hasteoppdrag. Variasjoner og manglede utfylling medførte at vi måtte 
bruke subjektive vurderinger når vi skulle klassifisere oppdragsdataene. Ingen 
problemstillinger ble fulgt videre i sykehussystemet for å få avklart pasientens endelige 
diagnose. Ingen av ambulansejournalene ble tilbakeført via tjenestenummer til forfatteren for 
eventuelle presiseringer og kommentarer. Om dette skulle vært gjort, ville omfanget av 
oppgaven blitt for stort. Resultatene baserer seg derfor kun på vår tolkning av 
ambulansepersonellets primære, og ofte mangelfulle, kliniske dokumentasjon av oppdragene.  
 
Hver pasientjournal er registrert som én enkelt klinisk problemstilling og er kun registrert 
under én diagnosegruppe i skjemaet. I svært mange tilfeller har pasientene høy grad av 
komorbiditet og vi måtte derfor foreta en forenkling og velge én hovedproblemstilling. 
Funnene vil påvirkes av hvilken problemstilling vi valgte å registrere som den viktigste for 
hver enkelt pasient. Vi har brukt mye tid med veileder for å diskutere hvilke tilstander som 
trolig er alvorligst for den enkelte pasient når vi har vært i tvil, og beskrevet dette i en 
definisjonsliste vi har støttet oss til ved registreringsarbeidet. Vi var to personer som sammen 
tolket data der det var uklarheter, vi konsulterte ofte veileder om vår tolkning var riktig, og 
utarbeidet og brukte en felles definisjonsliste ved journalregistreringen underveis ettersom 
problemområdene ble løst. Vi mener at vi på denne måten har sikret at det er så lite variasjon i 
vår tolkning av data som mulig. 
 
Arbeidsforholdene i ambulansetjenesten skiller seg fra arbeidsforholdene i andre deler av 
helsevesenet, og det ligger i utgangspunktet en del begrensninger i personellets anledning til å 
bruke mye tid på utfylling av journalpapirer. Vi har ikke registrert i hvor stor grad 
ambulansejournalene var ufullstendig utfylt eller hvilke data som mangler, da dette ikke lå 
innefor oppgaven. Vi mener allikevel at mange ansatte trolig mangler forståelse om den 
juridisk sett viktige betydningen korrekt dokumentasjon av pasientrettet virksomhet har. 
 
Det finnes ingen publikasjon av lignende virksomhetsdokumentasjon fra tidligere år som 
kunne gjort registreringsarbeidet mer hensiktsmessig og resultatene enklere å tolke. Det som 
finnes av litteratur på dette området omhandler hovedsaklig luftambulansen. Det har heller 
ikke lyktes forfatterne i å finne utenlandske artikler av særlig relevans.  
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6.1.5 Begrensninger i 9-bilens journaler 
Legeambulansen har et lite antall oppdrag i forhold til de andre ambulansene. Med få oppdrag 
i hver diagnosegruppe var det ikke meningsfylt å sammenligne og se etter forskjeller mellom 
legeambulansen og de andre ambulansene på de fleste områdene. Vi har heller ikke nok data 
om den enkelte pasienten ved hvert enkelt oppdrag til å si at for eksempel en 
brystsmertepasient på legeambulansen framsto ”klinisk like syk” som på de andre 
ambulansene. For å sammenligne tiltak må man sikre seg at pasientdataene er like. Vi har 
derfor ikke benyttet statistiske beregninger for å påvise signifikante forskjeller i 
behandlingsrutinene på 9-bilen i forhold til de øvrige ambulansene. Vi har imidlertid erfart at 
dersom man ønsker å sammenligne legeambulansen med de andre ambulansene, må man ha 
en mye lengre observasjonsperiode og på forhånd definere et utvalg av kliniske parametere 
som må registreres på hver enkelt pasient for å kunne sammenligne pasientene og 
behandlingene de får.  

6.2 Akuttmedisin og beregning av nytte 
Ett av målene for bevilgende myndigheter er at ressursene skal anvendes slik at det oppnås 
mest mulig nytte ”for hver krone”. Nyttebegrepet innen medisinsk virksomhet er ikke 
enhetlig. Det er vanskelig å bevise at det er ”nyttig” å øke den akuttmedisinske 
ambulanseberedskapen i en storby med kort vei til sykehus. Hjertestans utenfor sykehus er 
den tilstanden der det er høyest korrelasjon mellom beredskap og overlevelse (11). Det kan 
være vanskeligere å vise at det har en økt helsegevinst at ambulansepersonellet kan tilby et 
avansert tilbud til pasientene utover basal førstehjelp og rask transport når transportveien er 
kort. Mange av pasientene i akuttmedisinen er storforbrukere av helsetjeneste og 
trygdemidler, og økt antall leveår for disse vil øke utgifter for helsevesenet og folketrygden.  
 
Vi vil hevde at også ”produksjon av trygghet” må inkluderes når nytten av ulike 
beredskapsordninger skal beskrives. Våre funn tyder på at behovet for akuttambulanser er like 
stort uansett tid på døgnet og at mye av akuttberedskapen går til pasienter med selvpåførte 
lidelser og bruk av illegale narkotiske stoffer. Ambulansetjenesten er lett synlig i folks 
hverdag, og det gir et sterkt signal om at samfunnet er villig til å gi alle en sjanse, uansett sted, 
tid på døgnet og sosial status. 
 
Vi har ikke vurdert hvorvidt ambulansepersonellet har henvist pasienten til riktig omsorgsnivå 
og i hvilken grad de klarer å avdekke riktig hovedproblem for pasienten. Et tiltak som fortonet 
seg helt nødvendig på ett tidspunkt da ambulansen var på stedet, kan vurderes å ha vært 
fullstendig unødvendig når vurderingen gjøres på nytt, noen timer senere med bedre 
diagostiske hjelpemidler og tid til observasjon. Fordi man i akuttsituasjonen ikke sitter med 
fasiten, vil kanskje en del pasienter bli ”unødvendig” innlagt på sykehus. Slik må det også 
være. Den prehospitale utfordringen er å foreta den nødvendige kanalisering av pasienter på 
en måte som oppfyller prinsippet ”riktig pasient på riktig sted til riktig tid” (1). Kost-nytte- 
begrepet er gjenstand for diskusjon mellom ulike helseprofesjoner, økonomer og politikere i 
dag og vi bør forsøke å komme fram til et mål for ”akuttmedisinsk nytte” utover overlevelse 
ved hjertestans. 

6.3 Mangel på evaluering av ambulansetjenestens virksomhet og 
framtidige interessante spørsmålstillinger 
Akuttmedisinens primære oppgave er å hindre for tidlig død og begrense helseskade ved 
alvorlig sykdom og ulykke. Godt dokumenterte studier har vist at enkle, tidlig igangsatte 
tiltak, som for eksempel frie luftveier og stans av synlige blødninger, øker 
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overlevelsessjansene og bedrer behandlingsresultatene ved ellers dødelige sykdommer og 
skader. En av forutsetningene for et vellykket behandlingsresultat er at diagnose og 
behandling skjer innen tilstanden har fått utvikle seg så langt at enhver behandling er 
hensiktsløs (1). Helsegevist er imidlertid vanskelig å dokumentere. I tillegg er det norske 
datagrunnlaget for vurdering av akuttmedisinsk epidemiologi og akuttmedisinske 
behandlingsresultater generelt lite. Det samles ikke rutinemessig enhetlig registrerte 
medisinske og operative data som gir informasjon om viktige kvalitative og kvantitative sider 
av virksomheten. Mangelen på data svekker grunnlaget for medisinsk og administrativ 
styring, muligheten for løpende produksjonsoversikt og kvalitetskontroll.  
 
Vi har avdekket en del områder der vi mener at man kan gjøre videre studier for å bli bedre 
kjent med egen tjeneste og finne eventuelle forbedringsmuligheter og satsingsområder. 

• Vi vet lite om i hvor stor grad AMK-operatørenes bedømning av tilstanden stemmer 
over ens med de funn ambulansen finner når de kommer fram til pasienten.   

• Det kunne vært interessant å kartlegge gruppen med multitraumatiserte pasienter 
grundigere. For eksempel ville det være nyttig å vite hvor mange personer i denne 
pasientgruppen som fikk smertebehandling, hvor mange som fikk væskebehandling og 
om tiltakene som ble satt i gang av personellet på 9-bilen skilte seg fra tiltakene som 
ble satt igang av personellet på de øvrige ambulansene. På grunn av at antallet 
pasienter som fikk diagnosekoden ”høyenergiskade” viste seg å være lavt, ville våre 
funn bli lite nøyaktige og tolkningene av funnene svært spekulative.  

• På samme måte ville det være interessant å sammenligne behandlingen av pasienter 
med EKG-bekreftet hjerteinfarkt og pasienter med uspesifiserte brystsmerter. Også i 
dette tilfellet viste det seg å bli vanskelig å tolke resultatene pga antallet og fordi vi 
ikke vet om alle pasienter fikk samme undersøkelse før diagnosen ble stilt. 
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7. Konklusjon 
Oppgaven viser en fordeling av akutte, kliniske problemstillinger som krever 
ambulansepersonell med bred akuttmedisinsk skolering og delegering av medisinske 
fullmakter, på alle tider av døgnet i september 2002. For enkelte tilstander er forekomsten økt 
om natten. 
 
Ambulansetjenesten behandler og avklarer mange alvorlige tilstander uten behov for videre 
akutt oppfølging i helseinstitusjon, og ambulansepersonellet tar i stor grad selvstendige 
avgjørelser om den enkelte pasient. 
 
AMK-sentralens symptombaserte oppdragsstatistikk og ambulansetjenestens 
journalregistreringer lot seg ikke sammenligne på individnivå på grunn av manglende enhetlig 
registreringssystem. Våre funn tyder på at behovet for en slik gjennomgang er stort. 
Dersom våre funn er representative for et helt år, bør ambulansetjenstens virksomhet i 
beskjeden grad evalueres utifra AMK-operatørenes registreringer i AMIS. Hvordan AMK-
operatøren oppfattet problemstillingene initialt reflekterer i begrenset grad hva slags kliniske 
problemstillinger ambulansepersonellet faktisk vurderer og behandler. 
 
Datamengden som ble samlet om 9-bilens oppdrag er liten, totalt 187 akutt- og hasteoppdrag. 
Materialets beskaffenhet medførte at det ville ha svært begrenset verdi å benytte avanserte 
statistiske metoder for å påvise signifikante forskjeller i behandlingsrutinene på 9-bilen i 
forhold til de øvrige ambulansene. Vi har derfor kun presentert de absolutte tall med prosent 
behandlet i forhold til totale pasienter behandlet i gruppen, enten på 9-bil eller vanlig 
ambulanse.  
 
Resultatene i undersøkelsen gir få holdepunkter for å anta at det er forskjell mellom 9-bilen og 
de andre ambulansene i behandlingen av de oppførte tilstandene fordi materialet for å vurdere 
9-bilens aktivitet er begrenset og vanskelig kan danne grunnlag for sikre slutninger. Tallene 
for den største diagnosegruppen, ”uspesifiserte brystsmerter”, kan allikevel tyde på at 9-bilen 
følger gjeldende behandlingsprosedyrer i større grad enn de andre ambulansene. Generelt kan 
det se ut som at både ambulansepersonellet på 9-bilen og ambulansepersonellet på de andre 
ambulansene er for restriktive i bruken av nitroglyserin til denne pasientgruppen. De er også 
muligens for restriktive med O2-behandling til narkotikaoverdoser og til hode-/nakkeskader. 
 
Det ser ut som AMK-sentralen velger å prioritere 9-bilen til diffuse og/eller alvorlige 
tilstander med tap av bevissthet og mistanke alvorlig hjertesykdom, spesielt hjertestans. 
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9. Vedlegg 

Vedlegg 1 
Vedlegget viser skjemaet vi benyttet i registreringen av ambulansejournalene med noen 
eksmepler. 

ALMENT/UDEFINERT HJERTE-KAR NERVESYST ENDOKRINE/METABOLSKE
Syncope/Syncopetendens R55 Uspes.brystsmerter R07.4 Meningitt INA G03.9 Hypoglykemi E16.2
Intox legemidler T4n Hjerteinfarkt INA (EKG) I21.9 Hjernerystelse S06.0 Hyperglykemi/DM E14
Intox narkotika (illegalt) T50.9 Hjertestans INA I46.9 Epilepsi N88
Intox alkohol T51 Hjertesvikt (lungeødem) I50.9 Feberkrampe R56.0 SVANGERSKAP/FØDSEL
Mistanke intox alkohol Y91.9 Arytmi, uspes INA I49.9 Krampeanfall INA R56.8 Fødsel spontan INA O80.9
Psyk lidelse/adferdsforstyrr pga rus F10 TIA G45.9 Truende abort/abort TA
Plutselig død R96.0 Hjerneslag I64 PSYK
Allergisk/anafylaktisk sjokk T78.2 Lungeemboli INA I26.9 Angst uspes. F41.9 DIVERSE
Dehydrering E86 Aneurysme uspes I72.9 Psykose INA F29 Brannmelding uten skade BM
Hypotermi INA T68 Malign hypertensjon I10 Overflytting/transport OF
Bevisstløshet INA R40.2 SKADER LUFTVEIER Akutt funksjonssvikt AF
Ukjente og uspes.sykd.årsaker R69 Rygglidelse INA M53.9 Akutt laryngitt J04.0 Annet A
Uspes.probl.m/tilværelsen Z73.9 Skade truncus ST Pneumoni J22
Uavklart (Vurdering/Mistanke sykd) Z03 Brudd ekstremiteter BE Fr.leg luftveier T17

GI-TRACTUS Skade i uspes kroppsreg T14 Astma J46
Hematemese/melena K92 Høyenergiskade HES Hyperventilering R06.4
Akutt abdomen R10.0 Uspes hodeskade (+hals) S09.9 Dyspnoe R06.0

ØYE HUD KOLS akutt forverring J44.1
Øyeskade S05.9 Brannskade i uspes.kroppsreg. T30.0

Nr Tid Kode 9-bil Væske Nitro Med O2 T/H
1 D Z03 T
2 A E16.2 X X T
3 N BM T
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Vedlegg 2 
Vedlegget definerer diagnosegruppene brukt i registreringen. 
 

Beskrivelse av diagnosegruppene 
Uspes.brystsmerter (R07.4): 
Inkluderer brystsmerter uten EKG-funn, myalgier, angina pectoris og uspesifiserte brystsmerter. 
Overflytting/transport (OF): 
Inkluderer ”ikke nærmere angitte overføringer” og ”åpen retur”. Overflytting av pasienter fra en 
helseinstitusjon til en annen med høyere omsorgsnivå der diagnose er oppgitt i journalen, er ikke inkl i 
denne gruppen, men er registrert i akutelle diagnosegruppe. 
Uspes hodeskade (+hals) (S09.9): 
Inkluderer isolerte skader (lesjoner/frakturer) i hode-/halsregionen som følge av vold, trafikkulykker, 
hjemmeulykker m.m.  
Intox narkotika (illegalt) (T50.9): 
Inkluderer heroinoverdoser, GHBoverdoser, kokainoverdoser, amfetaminoverdoser, samt diverse 
illegale blandingsoverdoser.  
Skade i uspes kroppsreg (T14): 
Inkluderer kutt/kontusjoner som ikke er lokalisert i hode/halsregionen og ikke på truncus. Ingen 
differensiering med tanke på årsaksmekanisme. Alle typer luksasjoner og lite omfattende traumer. 
Brudd ekstremiteter (BE): 
Inkluderer åpenbare brudd og alle sterke bruddmistanker som for eksempel ved klinisk sterk mistanke 
om FCF. 
Uavklart (Vurdering/Mistanke sykd) (Z03): 
Inkluderer alle vurderinger som ikke har gitt mistanke om spesiell sykdom. Eksempler er fremmøte 
ved ulykker uten nevneverdige personskader, fremmøte ved vepsestikk uten allergisk reaksjon, 
oppmøte ved husbråk, kroniske uspesifikke smertetilstander, uklar infeksjonsmistanke m.m.  
Syncope/Syncopetendens (R55): 
Inkluderer vasovagale synkoper, funksjonelle synkoper, mistanke TIA, nitrosynkope. 
Akutt abdomen (R10.0): 
Inkluderer alle magesmerter uten ledsagende symptomer. 
Brannmelding uten skade (BM): 
Inkluderer frammøte ved brannmelding uten personskade. 
Hjerneslag (I64): 
Inkluderer alle med mistanke om hjerneinfarkt og hjerneblødning/subarachnoidalblødning. 
Dyspnoe (R06.0): 
Inkluderer pustebesvær med/uten kronisk underliggende lungelidelse. Omfatter pasienter med 
sammensatte respirasjonsvansker og som ikke kan plasseres i gruppene enkel KOLS forverring, 
astma eller pneumoni. 
”Høyenergiskade” (HES): 
Inkluderer multitraumatiske hendelser med skade på flere organer. Omfatter falltraumer og alle 
varianter av trafikkulykker med høy energi.   
Epilepsi (N88): 
Inkluderer pasienter med kjent epilepsi og krampeanfall. 
Krampeanfall INA (R56.8): 
Inkluderer pasienter med funksjonelle kramper, mistanke om delirium eller krampeanfall av ukjent 
årsak. 
Hypoglykemi (E16.2): 
Inkluderer pasienter med kjent diabetes mellitus samt hypoglykemi uten kjent årsak.  
Intox alkohol (T51): 
Inkluderer intoksikasjon med etanol og rødsprit. 
Annet (A): 
Inkluderer alle bomturer pga omdisponering, feilmelding til AMK, manglende pasient og mors. 
Akutt funksjonssvikt (AF): 

29 



Beskrivelse av diagnosegruppene 
Inkluderer pasienter med nedsatt allmenntilstand og for eksempel har blitt liggende hjelpesløse i 
hjemmet som følge av alderdom, rusmisbruk, dehydrering m.m. 
KOLS akutt forverring (J44.1): 
Inkluderer pasienter med kjent KOLS og akutt forverring.  
Skade truncus (ST): 
Inkluderer alle typer skader mot truncus som følge av vold, fall, idrett m.m. 
Intox legemidler (T4n): 
Inkluderer overdoser med legale medikamenter, ofte kombinasjon av flere og eventuelt alkohol. 
Differensierer ikke mellom planlagte overdoser og uhell.  
Mistanke intox alkohol (Y91.9): 
Inkluderer lettere intoksikasjon med etanol og mistanke om inntak av metanol. 
Hjertestans INA (I46.9): 
Inkluderer pasienter med hjertestans og igangsatt AHLR. 
Hjertesvikt (lungeødem) (I50.9): 
Inkluderer pasienter med kjent hjertesvikt og manifest lungeødem.  
Hematemese/melena (K92): 
Inkluderer pasienter med blodig oppkast og/eller blodig avføring. 
Arytmi, uspes INA (I49.9): 
Inkluderer pasienter med kjent atrieflimmer, ekstra systoler, tachykardi og hjertetamponade. 
Hjerteinfarkt INA (EKG) (I21.9): 
Inkluderer pasienter med EKG-forandringer forenlig med infarkt bekreftet av vakthavende lege UUS. 
Rygglidelse INA (M53.9): 
Inkluderer pasienter med uspesifikke smertetilstander i ryggen, akutt lumbago og mistanke om 
prolaps. 
Uspes.probl.m/tilværelsen (Z73.9): 
Inkluderer pasienter med vanskelig definerbar somatisk sykdom med mistanke om psykisk 
komorbiditet som for eksempel depresjon eller suicidalitet.   
Astma (J46): 
Inkluderer pasienter med kjent astma og respirasjonsvansker forenlig med akutt forverring. 
Ukjente og uspes.sykd.årsaker (R69): 
Inkluderer pasienter med vanskelig definerbar somatisk sykdom uten mistanke om psykisk 
komorbiditet. 
Bevisstløshet INA (R40.2): 
Inkluderer pasienter med redusert kontaktbarhet uten kjent årsak. 
Pneumoni (J22): 
Inkluderer pasienter med kliniske tegn på pneumoni, ofte tilsett av legevaktslege. 
Feberkrampe (R56.0): 
Inkluderer pasienter fra 6 mnd til 6 år med krampeanfall og pyrexia. 
Plutselig død (R96.0): 
Inkluderer overdosedødsfall, drukningsdødsfall og død person funnet blodtilsølt. 
Hyperventilering (R06.4): 
Inkluderer pasienter med rask respirasjonsfrekvens som følge av somatisk eller psykiatrisk tilstand. 
TIA (G45.9): 
Inkluderer pasienter med illebefinnende og forbigående nevrologiske symptomer av < 24 timers 
varighet. 
Brannskade i uspes.kroppsregion (T30.0): 
Inkluderer pasienter med røykskader og skoldingsskader.  
Allergisk/anafylaktisk sjokk (T78.2): 
Inkluderer kraftige allergiske reaksjoner mot for eksempel veps, legemidler og matvarer. 
Hjernerystelse (S06.0): 
Inkluderer pasienter med mistanke om commotio cerebri uten ytre tegn på skade. 
Fødsel spontan INA (O80.9): 
Inkluderer fødsler utenfor sykehus og transport til sykehus under pågående fødsel. 
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Beskrivelse av diagnosegruppene 
Angst uspes. (F41.9): 
Inkluderer alle angstlidelser uten tegn på somatisk sykdom. 
Psyk lidelse/adferdsforstyrr pga rus (F10): 
Inkluderer alkoholisk delir samt alkoholiserte/berusede og samtidig suicidale personer. 
Aneurysme uspes (I72.9): 
Inkluderer pasienter med sterk klinisk mistanke om aortaaneurisme  og overflytting av pasienter til 
Aker universitetssykhus med påvist aneurisme. 
Hyperglykemi/DM (E14): 
Inkluderer pasienter med/uten kjent diabetes mellitus. 
Psykose INA (F29): 
Inkluderer pasienter med tilsynelatende psykotisk oppførsel og sterk mistanke om underliggende 
realitetsbrist. 
Akutt laryngitt (J04.0): 
Inkluderer pasienter med symptomer på falsk krupp. 
Hypotermi INA (T68): 
Inkluderer pasienter med lav kroppstemperatur funnet utendørs uten mistanke om ledsagende 
sykdom. 
Truende abort/abort (TA): 
Inkluderer gravide pasienter med vaginalblødning og magesmerter. 
Dehydrering (E86): 
Inkluderer medtatte personer med symptomer på dehydrering og nedsatt allmenntilstand. 
Malign hypertensjon (I10): 
Inkluderer pasienter med høyt blodtrykk og tilleggsymptomer i form av for eksempel tremor. 
Lungeemboli INA (I26.9): 
Inkluderer pasienter med brystsmerter og klinisk mistanke om lungeemboli. 
Fr.leg luftveier (T17): 
Inkluderer pasient med symptomer fra luftveiene og mistanke om fremmedlegeme. 
Tabellen definerer hvilke pasientgrupper som er inkludert i de ulike diagnosekodene. 
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Vedlegg 3 
Vedlegget viser fordelingen av 9-bilens akutt- og hasteoppdrag (187) med oversikt over 
eventuelle behandlingstiltak. 
 
X R07.4 Uspes.brystsmerter 19 0 10 4 14
X S09.9 Uspes hodeskade (+hals) 18 0 0 0 1
X R55 Syncope/Syncopetendens 16 0 0 0 3
X T50.9 Intox narkotika (illegalt) 10 0 0 9 5
X I46.9 Hjertestans INA 10 7 0 9 8
X Z03 Uavklart (Vurdering/Mistanke sykd) 10 0 0 0 0
X BE Brudd ekstremiteter 8 5 0 6 4
X R56.8 Krampeanfall INA 7 0 0 1 2
X N88 Epilepsi 7 1 0 2 2
X Z73.9 Uspes.probl.m/tilværelsen 6 0 0 0 0
X I49.9 Arytmi, uspes INA 5 1 0 0 2
X R06.0 Dyspnoe 5 0 1 0 3
X J44.1 KOLS akutt forverring 5 0 0 5 5
X R96.0 Plutselig død 5 0 0 0 0
X T14 Skade i uspes kroppsreg 4 0 0 0 0
X I64 Hjerneslag 4 1 0 1 4
X HES Høyenergiskade 4 2 0 1 1
X ST Skade truncus 3 0 0 0 1
X T4n Intox legemidler 3 0 0 1 2
X R56.0 Feberkrampe 3 0 0 0 0
X AF Akutt funksjonssvikt 3 0 0 0 0
X R40.2 Bevisstløshet INA 3 2 0 1 2
X E16.2 Hypoglykemi 3 0 0 2 0
X T78.2 Allergisk/anafylaktisk sjokk 3 1 0 3 2
X T30.0 Brannskade i uspes.kroppsreg. 2 1 0 0 0
X G45.9 TIA 2 0 0 0 1
X F29 Psykose INA 2 0 0 2 1
X I21.9 Hjerteinfarkt INA (EKG) 2 0 2 2 2
X A Annet 2 0 0 0 0
X R06.4 Hyperventilering 2 0 0 0 0
X S06.0 Hjernerystelse 1 0 0 0 0
X J46 Astma 1 0 0 1 1
X Y91.9 Mistanke intox alkohol 1 0 0 0 0
X K92 Hematemese/melena 1 1 0 1 0
X M53.9 Rygglidelse INA 1 0 0 0 0
X R10.0 Akutt abdomen 1 0 0 0 0
X F10 Psyk lidelse/adferdsforstyrr pga rus 1 0 0 0 0
X E86 Dehydrering 1 0 0 0 0
X I50.9 Hjertesvikt (lungeødem) 1 0 0 1 1
X R69 Ukjente og uspes.sykd.årsaker 1 0 0 0 0
X T51 Intox alkohol 1 0 0 0 0

187
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Vedlegg 4 
Vedlegget viser fordelingen av de øvrige ambulansenes akutt- og hasteoppdrag (1749) med 
oversikt over eventuelle behandlingstiltak. 
 

9bil Kode Navn Antall koder Antall fått væske Antall fått nitroglyserin Antall fått medikamenterAntall fått O2
R07.4 Uspes.brystsmerter 171 1 55 49 107
OF Overflytting/transport 163 2 0 1 37
S09.9 Uspes hodeskade (+hals) 132 2 0 1 5
T50.9 Intox narkotika (illegalt) 116 0 0 80 37
T14 Skade i uspes kroppsreg 87 5 0 14 5
BE Brudd ekstremiteter 78 15 0 19 8
Z03 Uavklart (Vurdering/Mistanke sykd) 75 2 1 1 1
R10.0 Akutt abdomen 60 5 0 5 10
BM Brannmelding uten skade 59 0 0 0 1
R55 Syncope/Syncopetendens 54 5 1 6 12
I64 Hjerneslag 47 2 0 5 24
R06.0 Dyspnoe 41 0 0 3 30
HES Høyenergiskade 40 11 0 4 12
T51 Intox alkohol 36 1 0 0 2
E16.2 Hypoglykemi 34 1 0 27 2
N88 Epilepsi 34 0 0 5 7
A Annet 33 0 0 0 0
R56.8 Krampeanfall INA 32 0 0 2 6
AF Akutt funksjonssvikt 30 4 0 1 11
ST Skade truncus 29 4 0 0 4
T4n Intox legemidler 28 1 0 3 5
Y91.9 Mistanke intox alkohol 28 0 0 0 1
J44.1 KOLS akutt forverring 27 0 0 18 25
I50.9 Hjertesvikt (lungeødem) 26 0 8 11 24
K92 Hematemese/melena 23 6 0 1 8
I21.9 Hjerteinfarkt INA (EKG) 20 0 5 9 16
M53.9 Rygglidelse INA 18 1 0 0 0
I49.9 Arytmi, uspes INA 18 0 1 3 8
I46.9 Hjertestans INA 18 7 1 8 10
J46 Astma 17 0 0 13 14
R69 Ukjente og uspes.sykd.årsaker 15 1 0 0 3
J22 Pneumoni 14 0 0 2 11
Z73.9 Uspes.probl.m/tilværelsen 13 0 0 1 1
R40.2 Bevisstløshet INA 12 0 0 2 7
R56.0 Feberkrampe 11 0 0 0 3
T30.0 Brannskade i uspes.kroppsreg. 10 0 0 0 0
R06.4 Hyperventilering 10 0 0 4 2
G45.9 TIA 10 0 0 0 2
F41.9 Angst uspes. 9 0 0 0 0
O80.9 Fødsel spontan INA 9 0 0 0 0
S06.0 Hjernerystelse 8 0 0 0 0
F10 Psyk lidelse/adferdsforstyrr pga rus 8 0 0 0 0
R96.0 Plutselig død 8 0 0 0 0
T78.2 Allergisk/anafylaktisk sjokk 7 1 0 3 4
I72.9 Aneurysme uspes 7 3 0 2 6
E14 Hyperglykemi/DM 5 1 0 0 0
J04.0 Akutt laryngitt 4 0 0 0 0
F29 Psykose INA 3 0 0 0 0
T68 Hypotermi INA 3 0 0 0 2
TA Truende abort/abort 3 0 0 0 0
I26.9 Lungeemboli INA 2 0 0 0 1
I10 Malign hypertensjon 2 0 0 0 1
T17 Fr.leg luftveier 1 0 0 0
E86 Dehydrering 1 0 0 0 0

1749

0
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Vedlegg 5 
 
ETTERORD FRA VEILEDER 
 
Som veileder synes jeg det er riktig å knytte noen kommentarer til denne prosjektoppgaven.  
 
De fleste legestudenter ved Universitetet i Oslo har minimum en hospiteringsvakt på 
legeambulansen i løpet av studiet. Studentene synes akuttmedisin er et spennende fagområde 
som de føler at de får for lite av i studietiden. Den prehospitale akuttbehandlingen av alvorlige 
og livstruende syke pasienter er en stor utfordring for nyutdannede leger som skal ut i turnus.  
Mange studenter tar derfor kontakt med Ambulanseavdelingen underlagt Prehospital divisjon 
ved Ullevål universitetssykehus fordi de ønsker å skrive prosjektoppgave med tema knyttet til 
dette fagfeltet.  
 
Ambulanseavdelingen har per i dag ingen tilfredstillende rutiner for enhetlig registrering av 
den medisinske  virksomheten utover antall oppdrag og tidsregistrering av responstider. Det 
betyr at studenter som ønsker å bruke opplysninger om vår virksomhet i sine 
prosjektoppgaver må legge ned et stort fordypningsarbeide i våre papirbaserte journalarkiv.  
 
Ellen Heilmann Modalsli og Kristin Østebø har ved sin registrering av vår virksomhet i 
september 2002 lagt ned et enormt arbeide ved å gå igjennom flere tusen papirjournaler. De 
har vist en evne til å løse de problemer som har oppstått underveis som det står stor respekt 
av. 
 
Studien er retrospektiv og basert på et journalmateriale som egentlig er produsert for et annet 
formål enn kvalitetssikring og forskning. Forfatterne måtte derfor ta til takke med det 
materiale som fantes i journalene. Jeg kan imidlertid forsikre om at de har vært svært 
nøyaktige i sitt arbeide og de har brukt mye tid på enkeltdata når det har vært behov for 
avklaring vis a vis AMK-sentralen eller vis a vis meg når det gjelder den dypere forståelsen 
av hva som har skjedd i de enkelte pasienttilfellene. 
 
Ingen av oss visste hva vi ville finne da studien startet, fordi det aldri har vært utført en slik 
analyse av ambulansetjenesten i Oslo før. Vi ble overrasket over funnene for en del 
pasienttilstander. En god del av funnene kunne vi ikke forklare fordi Ambulanseavdelingen 
per i dag ikke har gode nok rutiner for journalskriving. Vi mener likevel oppgaven belyser 
viktige problemstillinger når det gjelder framtidig oppfølging av ambulansetjenesten i Oslo. 
Den kan også fungere som grunnlag for dimensjonering av tjenesten og som tiltak for å bedre 
kvalitetssikring av virksomheten. 
 
Studentene har fått innblikk i forskjellige metoder og utfordringer ved å registrere data knyttet 
til pasientbehandling, de har lært å bearbeide data i Microsoft Access og finne frem til 
relevante kilder. De har vist at de har et godt skjønn og evne til selvstendighet og 
problemsløsning. 
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