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Sammendrag 
TEMA/PROBLEMSTILLING: Tid er hjerne, tid er hjerte – tid er med andre ord en viktig 
faktor når ambulansen skal rykke ut til en alvorlig syk pasient. Responstiden for akuttoppdrag 
skal ifølge nasjonale retningslinjer være 12 minutter i Oslo – det vil si fra ambulansen blir 
oppkalt til de skal være fremme hos pasienten. I vår oppgave har vi valgt å se på 
aktiveringstiden. Det er store variasjoner mellom dag og natt, og mellom stasjoner. Vår 
oppgave har fokusert på hva som kan forbedre aktiveringstiden ved ambulansestasjoner i 
Oslo. 

KUNNSKAPSGRUNNLAG: Vi gjorde et pyramidesøk i McMasterPlus uten relevante treff. 
Videre forsøkte vi å søke etter retningslinjer, og i UpToDate og PubMed med funn av flere 
relevante artikler og enkeltstudier. European Resuscitation Council sine retningslinjer for 
hjertestans sier at hvert minutt forsinkelse i tid til defibrillering gir 10-12% reduksjon i 
overlevelse. To artikler fra UpToDate og tre enkeltstudier publisert i BMJ og Circulation 
forteller at reduksjon i responstid er en viktig faktor for overlevelse ved hjertestans og 
iskemisk hjerneslag. I en dansk studie publisert i Circulation i 2016 så de på 7623 hjertestans 
utenfor sykehus. Resultatene viser at en reduksjon i ambulansens responstid fra 10 min til 5 
min ga en to- til tredobling av overlevelsen. 

TILTAK/KVALITETSINDIKATOR: På bakgrunn av dette ønsker vi å sette i gang tiltak 
som fokuserer på å redusere forskjeller i aktiveringstid mellom stasjoner og forskjeller 
mellom natt og dag. Aktiveringstiden vil bli brukt som kvalitetsindikator for prosjektet. Dette 
er tiden fra ambulansen mottar et akuttoppdrag på radioen, til bilen rykker ut. Dette registreres 
med GPS-tracking. 

PROSESS, LEDELSE OG ORGANISERING: Vi anbefaler å opprette en prosjektgruppe 
bestående av paramdeic, ambulansearbeider 1 og ambulansearbeider 2 for å lede og 
organisere prosjektet. Vi har satt et mål om at mer enn 90% av akuttoppdrag skal klare en 
aktiveringstid på mindre enn 90 sekunder. Vi foreslår at tiltak kan prøves ut på en stasjon over 
en periode eller det kan prøves forskjellige tiltak på forskjellige stasjoner. Prosjektgruppen 
bør møtes ukentlig for å analysere data og sende ut tilbakemeldinger til de ansatte. Månedlige 
evalueringsmøter bør i tillegg holdes med resten av de ansatte for å diskutere eventuelle 
behov for korreksjon. Dersom prosjektet gir tilfredsstillende resultater etter 3 måneder 
utprøving bør det videreføres i en lengre periode på 6 måneder. Ved varige resultater kan 
praksisen standardiseres i form av tydelige nasjonale retningslinjer for aktiveringstid i 
ambulansen. 

KONKLUSJON: Det er stor døgnvariasjon i aktiveringstid, og dette er noe 
ambulansetjenesten registrerer. Dette gjør at de sitter på store mengder data som kan brukes 
til å måle effekten av eventuelle tiltak, og kan også danne grunnlag for en eventuell studie. Vi 
foreslår at ambulansetjenesten bruker PUKK-sirkelen som modell og utfører fem tiltak på 
ulike stasjoner: Effekten av tiltakene kan kvantifiseres og settes sammen til en studie. Dette 
kan f.eks. utføres av en medisinstudent som kan skrive en prosjektoppgave om temaet. Den 
eneste stasjonen i Oslo som ikke har senger har langt mindre døgnvariasjon, og vi tror at det å 
fjerne sengene vil være et effektivt, men upopulært tiltak som kan iverksettes om andre tiltak 
ikke strekker til.  
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1 Tema/problemstilling 
Det er ingen tvil om at hvert minutt teller når det er snakk om en kritisk medisinsk tilstand, 

slik som hjertestans eller hjerneslag. Tid er hjerne; jo raskere man kommer til sykehus og det 

blir satt i gang trombolyse, desto mer hjernevev kan reddes. Ved hjertestans er hvert minutt 

uten effektiv hjerte-lunge-redning og defibrillering assosiert med 10-12% redusert overlevelse 

(1). 

Flere har i media uttrykt misnøye over at ambulansene bruker for mye tid før de er ute hos 

pasienten (2). Det er ikke etablert nasjonale krav til responstid for ambulanser, men det er 

ønskelig fra helsetjenestens side at dette blir etablert (3). Til nå er det bare veiledende 

responstider for akuttoppdrag, hvor kravet i byer og tettsteder er at ambulansen skal være 

fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter etter at de har blitt oppkalt, og dette skal skje i 

90 prosent av de akutte hendelsene hvor det er akuttoppdrag (4). Ifølge tall fra 

Helsedirektoratet når selv ikke Oslo dette målet. 

Tiden det tar å nå frem til pasienten kan påvirkes av mange forhold; stengte veier, trafikk, vær 

og vind. Retningslinjene sier at ambulansearbeiderne skal være på plass i bilen innen 90 

sekunder etter at de har fått meldt et akuttoppdrag (5). Vi vet at dette ikke alltid blir oppnådd, 

spesielt ikke på natten. Siden det er «enkle» grep som kan gjøres for å oppnå dette målet, 

valgte vi å se på faktorer som kan gjøre at de ansatte er klare til utrykning raskere.  

Vi har vært i kontakt med de som jobber i ambulansen og de har selv uttrykt at det dessverre 

ikke alltid er slik at de oppnår å sitte i bilen i løpet av 90 sekunder. Selv innad i Oslo kan man 

se variasjoner fra stasjon til stasjon, samt tiden på døgnet - noe som forteller at det kan være 

enkeltfaktorer som er avgjørende. Det vi ønsker med dette kvalitetsforbedringsprosjektet er å 

kunne peke på enkle forbedringstiltak som gjør at ambulansen kan nå målene som er i 

retningslinjene, samt at pasientene får et bedre tilbud. 

Datagrunnlaget for problemstillingen er innsamlet data fra AMK hvor de har brukt GPS-

posisjon for å beregne ambulansens «aktiveringstid» som vi definerer som tiden fra 

oppringning til AMK til ambulansen kjører fra stasjonen. Av grafen (se Figur 1) ser man stor 

variasjon i løpet av døgnet. Aktiveringstiden på nattestid utgjør i snitt omtrent 25% av målet 

for responstid i tettbebygd strøk på 12 min. Responstid er definert som tiden det tar fra 113-

oppringning til AMK til ambulansen er på hendelsesstedet. 
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Figur 1. Aktiveringstid for to ambulansestasjoner i Oslo. Grafen illustrerer hvordan 

aktiveringstiden varierer med tid på døgnet. Stasjon A (blå) er stasjonen med størst 

døgnvariasjon, og Stasjon B (rød) er den eneste stasjonen i Oslo uten senger. Forøvrig er 

stasjonene forholdsvis like. Grafen er basert på 1952 akuttoppdrag mellom november 2017 og 

januar 2018 (685 oppdrag fra stasjon A, 1267 oppdrag stasjon B).  
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2 Kunnskapsgrunnlag 

2.1 Søkestrategi: 

Vi valgte først å gjøre et pyramidesøk i McMasterPlus. Vi søkte med ulike kombinasjoner av 

ordene «reduce(d) ambulance response time(s)». Dette ga ingen relevante treff i 

McMasterPlus, og vi forsøkte derfor å søke i UpToDate etter relevante retningslinjer/artikler 

og i PubMed. Relevante referanser fra artiklene ble også inkludert. I UpToDate fant vi to 

relevante artikler, og i PubMed fant vi flere relevante enkeltstudier. Enkeltstudienes relevans 

ble først vurdert ut ifra abstrakt, deretter ble de utvalgte studiene lest i sin helhet. I tillegg har 

vi sett på ambulansens egne retningslinjer. 

  

PICO-spørsmål: 

 Population: Prehospitale pasienter 

 Intervention: Kortere responstid 

 Comparison: Lengre responstid 

 Outcome: Død 

  

2.2 Retningslinjer for ambulansetjenesten: 

Ifølge ambulansetjenestens egne retningslinjer skrevet i «Operativ metodebok 2013-2014» 

side 17 skal aktiveringstiden være under 90 sek (mediantid) (5). 

  

2.3 Retningslinjer fra ERC (European Resuscitation 
Council): 
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ERC lager retningslinjer for resuscitering som er grunnlaget for utøvd praksis i Europa og 

flere andre land. I «European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010» 

skrives det med bakgrunn i to artikler at hvert minutt forsinkelse i tid til defibrillering gir 10-

12% reduksjon for overlevelse (1). 

  

2.4 UpToDate: 

Vi fant to relevante UpToDate-artikler. Én for trombolyse ved hjerneslag, og én for 

prognose/utfall ved hjertestans. Begge artiklene bekrefter at redusert responstid for ambulanse 

og redusert tid til sykehus fra symptomstart gir økt overlevelse og/eller færre negative utfall. I 

artikkelen «Approach to reperfusion therapy for acute ischemic stroke» står det at hvert 15. 

minutts reduksjon i tid til trombolyse øker oddsen med 4% for å gå på egenhånd ved 

utskrivelse, 3% for utskrivelse til hjemmet og 4% reduksjon i odds for død (6). Artikkelen 

«Prognosis and outcomes following sudden cardiac arrest in adults» beskriver tid til 

gjenopplivning og tid til defibrillering som to av faktorene som påvirker utfallet av hjertestans 

prehospitalt (7). 

 

2.5 Relevante studier: 

I en kohortestudie publisert i BMJ i 2001 så de på 10554 hjertestans som var bevitnet og hvor 

responstiden til ambulansen var under 15 min (8). De fant signifikant økning i overlevelse ved 

redusert responstid. Når 90-prosentilen for responstid var under 5 min økte overlevelsen fra 

6% til 10-11%. Altså nesten en dobling av overlevelsen ved reduksjon i responstid fra 15 min 

til under 5 min. 

I en annen artikkel publisert i BMJ i 2011 så de på effekten av responstid på 1161 hjertestans 

utenfor sykehus (9). De fant at 1 min reduksjon i responstid forbedret oddsen for overlevelse 

med 24% (95% Cl 4%-48%) som i studien tilsvarte en økning i overlevelse fra 2,6% til 3,2%.  

En dansk studie publisert i Circulation i 2016 analyserte 7623 hjertestans registrert i «Danish 

Cardiac Arrest Registry» (10). De ønsket å se på sammenhengen mellom responstid (tiden fra 

113-oppringning til ambulansen var på stedet) og overlevelse, samt sammenhengen med HLR 
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gitt på stedet før ambulanse ankom. Standardisert 30-dagers overlevelse gikk fra 6,7% ved 10 

min responstid til 14,5% ved 5 min responstid ved HLR gitt av personer på stedet. Endringen 

i overlevelse ved ikke utført HLR før ambulanse ankom gikk fra 2,2% til 6,3%. De fant altså 

en to- til tredobling av overlevelsen ved å redusere responstiden fra 10 min til 5 min. 

Denne danske studien beskriver en særdeles stor gevinst i overlevelse ved å redusere 

ambulansens responstid. 

 

2.6 Vurdering av den danske studien: 

Om man sammenligner funnene i den danske studien i Circulation fra 2016 med studien 

publisert i BMJ i 2001, som begge omtaler overlevelse ved reduksjon i ambulansens 

responstid til under 5 min, ser vi at den danske studien fant en større gevinst til tross for en 

mindre reduksjon. Vi har derfor gjort en kritisk vurdering av den danske studien for å avgjøre 

hvorvidt vi stoler på funnene. 

Studien er en kasus-kontroll-studie hvor formål og problemstilling er klart formulert. Man 

ønsker å svare på et spørsmål om effekt av tiltak. Tiltaket her er ‘HLR gitt før ankomst av 

ambulanse’ versus ’HLR ikke gitt før ankomst av ambulanse’, samt ’kort responstid’ versus 

’lang responstid’. Kasus-kontroll-designet er ikke det beste designet for å svare på 

effektspørsmål, men er det beste alternativet da en RCT ville vært uetisk i denne 

sammenhengen. Populasjonen på 7623 personer ble hentet ut av hjertestans-registeret og 

representerer alle hjertestans utenfor sykehus med antatt kardial årsak hos personer over 18 år 

mellom 2005 og 2011. Gruppene som er sammenliknet har relativt likt antall personer, og det 

er over 650 personer i den minste gruppen, noe som gir et representativt utvalg. En svakhet 

ved studien er at det ikke er beskrevet noen form for matching av kasus og kontrollgruppe. 

Dette kan gi skjevheter i form av alder, kjønn eller komorbiditet som endrer utfallet. Jevnt 

over er medianalderen høyere i gruppen som ikke mottok HLR på stedet. Da vi i hovedsak er 

interessert i effekt av kortere responstid er ikke dette av stor betydning da responstiden ikke 

vil bli påvirket av disse faktorene. Det var ingen ’loss to follow-up’, og med overlevelse som 

endepunkt og såpass stor effekt av redusert responstid mener vi at disse resultatene er til å 

stole på. 
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2.7 Oppsummering: 

Det er få studier og ingen systematiske oversiktsartikler som har sett på effekten av å redusere 

ambulansens responstid ved akutte tilstander. Derimot er det ikke mangel på dokumentasjon 

for at tid til behandling er viktig ved flere akutte tilstander. Hjertestans er kanskje den 

viktigste av dem. Artiklene og studiene vi har funnet viser store effekter på overlevelse ved 

redusert responstid ved hjertestans, og dette er også beskrevet i retningslinjene fra ERC. 

Konklusjonen er at kortere responstid gir store utslag på overlevelse ved hjertestans. 
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3 Dagens praksis, tiltak og indikator 

3.1 Dagens praksis: 

Ambulanseavdelingen i Oslo og Akershus er oppsatt med 45 akuttambulanser på dagtid og 29 

om natten (11). Hver bil er bemannet av to ansatte, eventuelt tre hvis lærlinger er med. De 

ansatte kan være paramedic, ambulansearbeider 2, ambulansearbeider 1, paramedicstudent og 

lærlinger. Samlet skal bemanningen på en bil utgjøre et visst kompetansenivå for å kunne 

være i drift, f.eks. en paramedic med en ambulansearbeider 1. Hvis en bil ikke har 

tilstrekkelig kompetansenivå vil ikke bilen kunne utføre akuttoppdrag. Dette defineres ofte ut 

fra om noen med kompetanse til å gi ut medisiner er til stede. Bilene på en stasjon vil som 

regel ta oppdrag på rundgang, etter oppkalling fra AMK. Når det er oppdrag hvor det haster 

vil AMK velge bilen som er nærmest. 

Når en bil med sine 2 ansatte får en oppkalling, vil alarmlyden variere ut fra om det er et 

akuttoppdrag som haster eller et såkalt ‘vanlig’ oppdrag. Ved alle typer oppkallinger må den 

ansatte trykke på en knapp på sin personlige radio for å stoppe lyden på oppkallingen og for å 

registrere at alarmen er hørt. Ved akuttoppdrag vil AMK gi en kort beskrivelse av oppdraget. 

Deretter går de to ansatte til bilen, trykker på en knapp på radioen i bilen som gir signal om at 

de rykker ut, og kjører. Først når noen har trykket «rykker ut» vil informasjon om oppdraget 

være leselig, inkludert pasientinformasjon, adresse, osv. 

Hensikten er at man skal trykke på knappen når man kjører ut, men her må det påpekes en 

mulighet for feilkilde: Knappen kan trykkes på av den første ansatte som ankommer bilen 

mens han venter på den andre ansatte, kanskje for å få viktig informasjon om oppdraget så 

tidlig som mulig. Det kan altså tenkes at den registrerte reaksjonstiden i noen tilfeller kan 

være kortere enn den faktisk var i virkeligheten. Hvor lang tid det tar før neste person setter 

seg i bilen og de faktisk kjører, registreres ikke automatisk. AMK kan derimot med GPS se 

når en bil faktisk kjører ut, noe de har begynt å registrere systematisk for å få kartlagt reell 

aktiveringstid. 

3.2 Tiltak: 
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Ut fra tallene fra AMK er det to bemerkelsesverdige forhold: vi tar sikte på å «angripe» med 

våre forslag til tiltak: Døgnvariasjon og forskjeller mellom stasjoner. 

Med døgnvariasjon mener vi variasjonen på responstid innad på stasjonen mellom natt og 

dag. Ambulansepersonell kan sove på jobb når de ikke er ute på oppdrag. Det er senger til 

hver ansatt på jobb. Noen velger å kle av seg for å sove, andre ikke. 

Når det gjelder forskjeller mellom stasjoner vil tiltakene vi foreslår fokusere på to faktorer 

som kan være årsak til forskjellene: 

 Det kan være fysiske ulikheter mellom stasjonene som at det er lengre vei å gå til 

bilen, flere etasjer osv. 

 Det kan være personavhengige forsinkelser som holdninger og miljø inne på en 

stasjon. Hvor raskt forventes det at en reagerer ved alarm av sine kolleger? Er det store 

variasjoner mellom de ansatte? 

Videre ville det også vært interessant å se om det er store individuelle forskjeller mellom de 

ansatte, selv om det kanskje er vanskelig å få lov til å registrere. Dette er kjente forhold for 

ambulansen i dag hvor det allerede prøves ut nye tiltak i dag. Ambulanseavdelingen i Oslo og 

Akershus samarbeider med AMK Oslo om å benytte såkalte «beredskapspunkter» (11). Det 

vil si at biler står plassert sentrale steder i og rundt Oslo, klare til oppdrag, en såkalt dynamisk 

flåtestyring. Dette har ført til at flere biler er klargjort til utrykning. Foreløpig benyttes slike 

beredskapspunkter på fem steder i Oslo og Akershus. Dette har ført til at Prehospital klinikk i 

ambulansetjenesten har økt måloppnåelsen sin på responstid med over 20 prosentpoeng. 

Vi ønsker å fokusere på tiltak som fokuserer på «aktivering» av den enkelte ansatte, og 

foreslår følgende tiltak: 

1. Økt oppmerksomhet rundt aktiveringstid: Mer informasjon til de ansatte om hva 

retningslinjene, dersom det finnes noen, sier om reaksjonstid. Dette er kjent 

informasjon for de ansatte, men større fokus kan likevel være viktig. Informasjon om 

krav til reaksjons- og responstid på oppholdsrom, i garasjen, i garderoben. Dette kan 

også bety hyppigere oppfordring fra ledelsen angående temaet. 
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2. Av- og påkledning på nattestid: Tydeligere reglement rundt av- og påkledning mellom 

oppdrag på natten. Hvor mye kan man kle av seg før det tar for mye tid ved en akutt-

tur? Kun sko? Bør det ikke legges opp til soving på nattevakt i det hele tatt? 

3. Tilbakemelding : Tilbakemelding er viktig for forbedring i de fleste sammenhenger 

hvor man ønsker å forbedre noe. Ledelsen gir iblant tilbakemelding til stasjonene om 

hvor lang tid de bruker, og om døgnvariasjon. Denne tilbakemeldingen kan antagelig 

gis mye oftere, slik at ansatte får et personlig forhold til tidene og kan være med på å 

påvirke den. For vårt prosjekt vil dette være tilbakemelding på aktiveringstiden, altså 

tid fra alarmen går til bilen rykker ut. Når det kommer en tilbakemelding om 

gjennomsnittstid for en lang periode, vil ikke hver ansatt nødvendigvis føle at det er 

deres prestasjoner som reflekteres. Hyppigere tilbakemeldinger for stasjonen som 

helhet kan altså være et effektivt og enkelt tiltak. Vi foreslår hver uke som et rimelig 

intervall. 

4. Videre kunne tilbakemelding på individuelt nivå vært gitt. At hver ansatt får personlig 

oversikt over hvor lang hans/hennes responstid faktisk er. F.eks. på minGAT. Dette 

kan fremstå som et noe brutalt tiltak. Men det gir klare tilbakemeldinger, og hver 

ansatt kan føle personlig ansvar for å følge retningslinjene på tidsbruk på de ulike 

oppkallene. Det kunne for eksempel vært tilbakemelding på hvordan man gjør det 

sammenlignet med gjennomsnittet, kun synlig for seg selv på minGAT. 

5. Belønning: Oppmerksomhet rundt gode responstider, og evt. belønninger til stasjoner, 

eller ansatte. Noe lignende «employee of the month»? Evt. for stasjonen som helhet 

om den hadde den beste gjennomsnittstiden den måneden. 

6. Lage retningslinjer: Lage tydeligere (nasjonale?) retningslinjer angående reaksjonstid. 

Per i dag finnes ikke konkrete retningslinjer angående aktiveringstid. 
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Figur 2. Fiskebeinsdiagram over mulige sammenhenger mellom årsak og virkning. 

3.3 Kvalitetesindikator: 

Den nasjonale kvalitetsindikatoren for akuttmedisinske tjenester viser andelen av akutte 

hendelser i tettbygd strøk hvor ambulansen er fremme innen 12 minutter og andel akutte 

hendelser i grisgrendte strøk hvor ambulansen er fremme innen 25 minutter (4). 

Disse tidene registreres automatisk når ambulansepersonell trykker på en knapp i bilen når de 

rykker ut og når de ankommer pasienten. Ambulansepersonell skal også registrere når de 

forlater hendelsesstedet med pasient om bord og når de ankommer helseinstitusjon. Den 

nasjonale kvalitetsindikatoren som sier at anbefalt tid er innen 12 min i tettbygd strøk gjelder 

responstiden, altså tiden fra alarmen går til ambulansepersonell er fremme ved pasienten og 

har trykket på knappen i bilen for at de har ankommet pasienten. 

Vår oppgave har fokusert på kun en andel av denne totale responstiden; vi har sett på 

aktiveringstiden, altså tiden fra alarmen går til bilen faktisk rykker ut. Derfor vil den nasjonale 

kvalitetsindikatoren ikke være god nok alene for å vurdere dette prosjektet, selv om det er 

denne indikatoren som registrerer den totale effekten. 
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For vårt prosjekt vil kvalitetsindikator derfor være tiden fra alarm går til bilen faktisk rykker 

ut. Før ble denne tiden registrert ved at ambulansepersonell trykket «rykker ut» i bilen. Den 

viktigste feilkilden ved dette var at knappen kunne trykkes på når kun én ansatt var i bilen, og 

teoretisk sett lenge før bilen faktisk kjørte fra stasjon. Siden AMK har begynt å registrere 

aktiveringstiden, altså tiden fra alarm går til bilen er i bevegelse, med GPS-tracking, minsker 

dette feilkildene betydelig. Dette er ennå ikke en automatisk prosess, men planlegges å bli det 

i fremtiden. Ettersom GPS-tracket tidsregistrering fremstår mer reell er det denne tiden som 

benyttes som kvalitetsindikator i prosjektet. 

Som tidligere nevnt finnes det ingen nasjonale retningslinjer på hva aktiveringstiden skal 

være, kun et stortingsvedtak om at responstiden skal være på under 12 minutter i tettbygde 

strøk og under 25 minutter i grisgrendte strøm, i minst 90% av tilfellene. På nakos.no, som 

tilhører Prehospitale tjenester, står det at aktiveringstid ved akutte turer skal være under 90 

sekunder. Dette er ikke en offisiell retningslinje. Likevel vil vi bruke dette som mål på 

kvalitetsindikatoren. Vi setter altså et mål om at mer enn 90% av akutte turer bør ha en 

aktiveringstid på mindre enn 90 sekunder. 

Før man kan vurdere om et tiltak har effekt må det nevnes at en endring i seg selv kan gi 

resultater da det kan gi responstiden større fokus og gjøre ansatte mer bevisst på tidsbruken. 

Dermed kan en hvilken som helst endring gi en effekt. 
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4 Prosess, ledelse og organisering 
For å strukturere vårt prosjekt har vi tatt utgangspunkt i PDSA/PUKK-sirkelen og 

Folkehelseinstituttets modell for systematisk forbedringsarbeid som er anbefalt i 

Helsedirektoratets veileder for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (12). 

Forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess bestående av de fem fasene sirkelen nedenfor 

viser: forberede, planlegge, utføre, evaluere og følge opp. 

 

 

Figur 3. Kvalitetsforbedringsmodell fra Folkehelseinstituttet. 

4.1 Forberede: 

Hensikten med dette prosjektet er å redusere utrykningstiden til ambulansen i Oslo ved 

akuttoppdrag, slik at målene til de anbefalte retningslinjer følges. Som nevnt tidligere så er 

problemstillingen allerede kjent for ambulansetjenesten, og vi forventer dermed ikke å finne 
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mye motstand ved forankring av prosjektplanen hos ledelsen. Når man har fått ledelsen med 

seg vil man kunne få prosjektet presentert for alle ansatte. 

Vi foreslår at prosjektledelsen holder et informasjonsmøte i forkant av innføringen av 

prosjektet hvor kunnskapsgrunnlaget for endring presenteres. Våre forslag til tiltak fokuserer 

på den enkelte ansatte i ambulansetjenesten, og dermed er det viktig at motstand mot endring 

allerede kartlegges på dette tidspunkt. På den måten håper vi at de ansatte selv skal få et ønske 

om å gjennomføre prosjektet. 

4.2 Planlegge: 

Vi anbefaler opprettelsen av en prosjektgruppe til å lede og organisere forbedringsarbeidet. 

Prosjektgruppen kan bestå av ansatte involvert ved akutte turer i ambulansen: paramedic, 

ambulansearbeider 1 og ambulansearbeider 2. Prosjektgruppen velger en tillitsvalgt som er 

tilgjengelig på mail på hverdager for spørsmål fra de ansatte rundt prosjektet. Prosjektlederen 

er ansvarlig for delegering ved ansvars- og oppgavefordeling. 

Som nevnt tidligere finnes det ingen nasjonale retningslinjer på hva aktiveringstiden til 

ambulansen skal være ved akuttoppdrag. Som et mål på kvalitetsindikatoren vår vil vi dermed 

bruke aktiveringstid under 90 sekunder, slik det anbefales på nakos.no. I dagens praksis ligger 

aktiveringstiden til vårt mikrosystem under de anbefalte retningslinjer, med stor variasjon i 

løpet av døgnet og forskjeller mellom stasjoner. 

Vi har for dette kvalitetsforbedringsprosjektet satt et mål om at mer enn 90% av akuttoppdrag 

skal klare en aktiveringstid på mindre enn 90 sekunder. Aktiveringstid bør registreres ved 

GPS-tracking. Det er ønskelig at det hentes ut data om dette og følges med på ukentlig. 

4.3 Utføre: 

I denne fasen skal prosjektgruppen prøve ut tiltak og tilrettelegge ny praksis. Vi foreslår at 

tiltak kan prøves ut på én stasjon over en periode eller det kan prøves forskjellige tiltak på 

forskjellige stasjoner, og se om dette gir resultater. 

Vi foreslår at prosjektgruppen starter med å etablere forståelse for hvorfor endring er 

nødvendig. Vi mener bevisstgjøring, god undervisning og informasjon, både skriftlig og 
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muntlig, kan bidra til å endre holdninger, oppfatninger og normer til de ulike aktørene i vårt 

mikrosystem. Informasjonsmøter bør holdes månedlig og påminnelser bør sendes hyppig som 

felles e-post til de ansatte. Informasjon om økt oppmerksomhet rundt aktiveringstid kan i 

tillegg gjøres visuelt for de ansatte ved å henge opp informasjonsskriv på oppholdsrom, i 

garasjen og i garderoben. 

Prosjektgruppen bør ha et belønningssystem for de ansatte og for stasjoner for å skape 

motivasjon og opprettholdelse av god fremgang. Ytterligere tiltak kan deretter settes inn om 

de første ikke medfører tilstrekkelig endring. De ansatte bør være klart informert om 

gjeldende regler for av- og påkledning på nattevakt. Å fjerne sengene fra stasjonene kan settes 

inn som tiltak hvis man ikke oppnår resultater på andre måter. Vi tenker at dette sistnevnte 

tiltaket kommer lengst ned på prioriteringslisten av våre tiltak siden det ikke er like enkelt 

med tanke på arbeidsmiljø og motstand som dette kan skape hos de ansatte. 

4.3.1 Tidsplan for prosjektet: 

Vi tenker at prosjektgruppen bør bruke de første to ukene på å planlegge hvordan prosjektet 

skal utføres. I løpet av disse ukene kan prosjektgruppen ordne praktiske detaljer som 

informasjonsskriv, fysiske forhold på stasjonene, antall senger tilgjengelig og GPSer. 

Prosjektgruppen kan i planleggingsfasen også holde informasjonsmøte om prosjektet for 

resten av de ansatte, i tillegg til å sende ut skriftlig informasjon. De ansatte bør være godt 

informert om målet med, og tidsaspektet ved, prosjektet. 

Det kreves ingen spesiell opplæring av de ansatte for å gjennomføre våre tiltak. Dermed kan 

tiltakene forsøkes i praksis på stasjonene etter de to første ukene med planlegging. Effekten 

av tiltakene på aktiveringstiden kan vurderes f.eks. hver tredje måned. 

4.4 Evaluere:  

Prosjektgruppen møtes ukentlig for å måle og analysere data i forhold til mål og 

kvalitetsindikator. Vi foreslår at prosjektleder sender ukentlige tilbakemeldinger på mail til 

alle de involverte aktørene om stasjonen som helhet, i tillegg til tilbakemelding på individuelt 

nivå i minGAT. Det er her viktig at prosjektgruppen belønner de ansatte og stimulerer til 
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videre innsats ved god fremgang. Vi håper at hyppige tilbakemeldinger vil virke som en 

motivator for de ansatte for å følge de anbefalte retningslinjene. 

Evalueringsmøter bør holdes månedlig av prosjektgruppen med resten av de ansatte for å 

oppdatere alle om fremgangen og evaluere om tiltakene ser ut til å gi den ønskede 

forbedringen. Dette gir også mulighet for å diskutere hva de ansatte syns fungerer/ikke 

fungerer. De ansatte kan også fylle ut spørreskjema i forhold til dette. Det bør diskuteres om 

det er behov for justeringer. Om det etter tre måneder er behov for korreksjon bør 

prosjektgruppen gå igjennom PDSA/PUKK-sirkelen på nytt for å prøve å nå målet. 

4.5 Følge opp og standardisere: 

Dersom prosjektet gir tilfredsstillende resultater etter tre måneders utprøving, bør det 

videreføres i en lengre periode på for eksempel seks måneder. Det er her viktig å sikre 

videreføring, hindre tilbakefall og spre forbedringene. Prosjektgruppen bør etter seks måneder 

vurdere om prosjektet har gitt varige resultater. Ved forbedring kan praksisen standardiseres 

ved at det lages tydelige nasjonale retningslinjer angående aktiveringstid i ambulansen. 

4.6 Kartlegge motstand: 

Vi har valgt ut enkle forbedringstiltak for å få de ansatte raskere klare til utrykning ved 

akuttoppdrag. Til tross for at tiltakene ikke er økonomisk utfordrende eller ressurskrevende, er 

vi oppmerksomme på at innsats og tid trengs for å oppnå enhver endring. Dette spesielt fordi 

våre tiltak aktiverer de enkelte ansatte og innebærer dermed en menneskelig endring. Vi kan 

forvente motstand fra de ansatte ved manglende tro på at endring er nødvendig eller lar seg 

gjennomføre. 

Vi vil også presisere at tiltak på individuelt nivå kan skape følelse av misslykkethet og frykt 

hos de ansatte, i tillegg til å oppfattes som krenkende hos enkelte. Det er her viktig at 

prosjektgruppen er forberedt på motstand og har en plan for håndteringen av den. Det er nok 

en gang viktig med informasjon og aktiv undervisning til alle involverte for å skape felles 

forståelse for nødvendig endring. 
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Vi ønsker å redusere motstand ved å involvere de ansatte så tidlig som mulig i prosjektet. Det 

bør også velges en tillitsvalgt som er tilgjengelig for håndtering av utfordringer som eventuelt 

skulle oppstå hos de ansatte underveis i prosjektet. 
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5 Diskusjon 
Hver dag kjører ambulansetjenesten i Oslo i underkant av 100 akutte utrykninger i snitt, og 

ifølge ambulansetjenestens egne data varierer aktiveringstiden av ambulansene mye mellom 

dag og natt. På nettene tapes dyrebare minutter allerede før ambulansen er i bevegelse. 

Hvorfor tar det så mye lengre tid om natten? 

At ambulansearbeiderne har anledning til å sove på nattevakt er ingen selvfølge. Å kunne 

sove på nattevakt er en sjelden luksus i helsevesenet. Likevel er det senger å sove i ved alle 

ambulansestasjoner i Oslo med unntak av én. Hvorfor er det slik? Da vi var i møte med 

Prehospital klinikk ble det sagt at dette er historisk betinget. I resten av landet er det vanlig 

med både 24- og 48-timersvakter, og da er det selvsagt viktig at ambulansearbeiderne får 

anledning til å sove på jobb. Tidligere ble også ambulansetjenesten i Oslo drevet på denne 

måten, men man har i senere tid valgt å gå over til tredelt turnus med ni timer lange 

nattevakter i sentrum, og todelt turnus med tolvtimersvakter i resten av Oslo. 

Som vi ser i Figur 1 har stasjonen uten senger langt mindre døgnvariasjon enn den andre. At 

stasjonen ikke har senger betyr at ambulansearbeiderne er påkledd og klare til utrykning 

uavhengig av tid på døgnet. Å fjerne sengene fra alle stasjonene vil sannsynligvis være et 

effektivt tiltak med potensiale til å redde liv. På den annen side kan en spørre seg om 

kvaliteten på det prehospitale arbeidet vil gå ned dersom ambulansearbeiderne er mindre 

uthvilte. Det kan også tenkes at sengene på stasjonene bidrar til mindre belastning og bedre 

helse for de ansatte. Å fjerne sengene er et drastisk tiltak som vi forventer vil møte stor 

motstand blant de ansatte. Derfor tenker vi at dette er et tiltak som kan settes inn dersom 

andre tiltak ikke er tilstrekkelig for å få ned aktiveringstiden på natt. 

Dersom man ikke behøver å fjerne sengene kan man se på hvor lang tid ambulansearbeiderne 

bruker på å gjøre seg klare i tilfellene der de sover når alarmen går. At ansatte kler helt av seg 

for å sove er et potensielt tidssluk. Vi tror tydelige regler når det gjelder avkledning vil kunne 

være med på å forbedre aktiveringstiden. 

For at aktiveringstiden om natten skal nærme seg samme nivå som på dagen er det viktig at de 

ansatte er klare over problemet, og at det er et problem det settes fokus på. Å bevisstgjøre de 

ansatte, gi tilbakemeldinger og belønne kort aktiveringstid er andre tiltak vi har tro på. 
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Som nevnt innledningsvis ønsker helsetjenesten at det etableres krav til responstid for 

ambulanser. Vi mener at det er en god idé å etablere krav til aktiveringstid i tillegg. Når vi 

snakker om responstid er vi nødt til å ta hensyn til eksterne faktorer som avstand, føre, vær og 

trafikk. Aktiveringstid derimot er en kvalitetsindikator som ikke påvirkes utenfra på samme 

måte. Derfor kan en også argumentere for at reglene rundt aktiveringstid burde være strengere 

enn for responstid. 

Å finne relevante studier når det gjelder aktiveringstid har vist seg å være svært vanskelig. At 

tiden burde være så kort som mulig er det ingen tvil om, og alle studiene vi refererer til viser 

at hvert minutt teller. Når det gjelder forskning på tiltak for å få ned aktiveringstiden greide vi 

frustrerende nok ikke å finne noe som helst. Dataene vi har brukt i denne oppgaven er bare en 

liten del av den totale datamengden Prehospital klinikk sitter på når det gjelder aktiveringstid, 

og her ser vi et stort potensiale til forskning. Vi tror en studie basert på ambulansetjenestens 

datarikdom vil kunne belyse et viktig tema der kunnskapsgrunnlaget per i dag er for tynt. 
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6 Konklusjon 
Tallene vi har fått fra Prehospital klinikk viser at døgnvariasjonen i aktiveringstid er stor. På 

stasjonen med størst variasjon bruker ambulansearbeiderne to minutter og 45 sekunder lengre 

tid klokken tre på natten enn klokken ett på dagen. Hele 165 sekunder er mye i 

akuttmedisinen! Ambulansetjenesten sitter på store mengder data som kan brukes til å måle 

effekten av eventuelle tiltak. Vi foreslår at ambulansetjenesten bruker PDSA/PUKK-sirkelen 

som modell og utfører følgende fem tiltak på ulike stasjoner: 

 Lage tydelige regler for bekledning ved soving. 

 Innføre krav til aktiveringstid. 

 Gi tilbakemelding til stasjoner og ansatte. 

 Belønne gode aktiveringstider. 

 Tiltak for å øke oppmerksomheten rundt reaksjonstid. 

Dersom tiltakene ikke har ønsket effekt kan det bli aktuelt å fjerne sengene. Vi tror ikke de 

ansatte er spesielt positive til et slikt tiltak og vi håper dette kan virke som en ekstra 

motivasjon med tanke på å få ned aktiveringstiden om natten. 

De fem tiltakene vi har foreslått er enkle tiltak som det ikke er knyttet nevneverdige 

økonomiske utgifter til. Dersom ambulansetjenesten utfører ett av disse tiltakene på hver av 

stasjonene i Oslo, for deretter å sammenligne aktiveringstiden før og etter innføring, vil 

effekten av de ulike tiltakene kunne kvantifiseres. En slik studie vil for eksempel kunne 

gjennomføres med hjelp av en medisinstudent som kan skrive en prosjektoppgave (emnet 

MED5090) og publisere funnene. På denne måten vil ambulansetjenesten potensielt kunne 

forbedre egen aktiverings- og responstid på natt, og samtidig bidra til å tette kunnskapshullet 

denne oppgaven forsøker å belyse. Vi tror et slikt prosjekt vil kunne bidra til å gi Oslos 

innbyggere et enda bedre ambulansetilbud, og det er absolutt noe vi mener det er verdt å 

forsøke. 
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