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SSU sak 29-2022  
Prosjekt trygg akuttmedisin 
 

 
 
Vedlegg (t) 
 
Vedlegg (ikke t) 
 

Innstilling til konsensus:   
Strategisk samhandlingsutvalg (SSU) tar saken til orientering 

Bakgrunn: 
Det regionale prosjektet ‘Trygg akuttmedisin’ har som hensikt «… å oppnå raskere, flere og tryggere 
samhandlende behandlingskjeder for pasienter med akutt STEMI-infarkt, akutt hjerneslag og pasienter med 
akutt sepsis i regionen».  
 
Det regionale prosjektet skal tilpasses lokale forhold og implementeres i tett samarbeid med kommunene. 
Implementeringsarbeidet er godt egnet til forankring i helsefellesskapet under innsatsområdet akutt og 
beredskap. Det er behov for at kommunene og Nordlandssykehuset i fellesskap utvikler et mandat for å 
komme videre i prosjektet.  
 
Det vil bli behov for å oppnevne et utvalg før SSU møtes i desember. Nordlandssykehuset vil kontakte 
samhandlingssekretariatet for oppnevninger. 

Kommunenes vurdering: 
Som det fremkommer av prosjektets opprinnelse var det i tidlig fase innspill fra kommuner om behov for 
samtrening for å øke kvalitet på denne delen av behandlingskjeden. Ønsket om å ha fokus på hvordan to 
tjenestenivå kan jobbe tett for bedre tilbud til pasienten vil kommunene stille seg positivt til. Prosjektet vil 
kreve samtrening, simulering og samhandling i hele den akuttmedisinske kjeden og har vært etterspurt fra 
flere av våre fagmiljø. Det fremstår som relevant å knytte prosjektet til helsefellesskapet med tanke på å 
legge til rette for gode gevinster for både kommuner og helseforetak. Kommunene ser også at dette 
prosjektet kan være et godt grunnlag for innsatsområdet akutt og beredskap. 

Nordlandssykehuset HFs vurdering: 
Nordlandssykehuset HF mener at prosjektet sammenfaller med innsatsområdet akutt og beredskap i 
helsefellesskapet. Inkluderingsarbeidet bør kunne legges til porteføljen i et eventuelt faglig 
samarbeidsutvalg for akutt og beredskap. Nordlandssykehuset har behov for å se hvordan egne ressurser 
kan organiseres i prosjektet og forventer å kunne gi en grundigere orientering om dette når SSU møtes i 
desember. Nordlandssykehuset ønsker innspill fra kommunene og mener at mandat og lokal 
prosjektbeskrivelse må utarbeides av kommunene og Nordlandssykehuset i fellesskap. For å legge til rette 
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for en effektiv prosess sørger Nordlandssykehuset for å holde samhandlingssekretariatet løpende orientert 
om fremdriften i saken.  

Innledning 
Prosjektet ‘Trygg akuttmedisin’ følger av Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023, strategi om realisering 
av pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte ved at: 
  

Pasienter opplever en sammenhengende akuttmedisinsk kjede der innsats settes tidlig inn og 
informasjonen følger pasienten hele veien.  

 
Prosjektet vil kreve samtrening, simulering og samhandling i hele den akuttmedisinske kjeden.  Det vil være 
relevant å knytte prosjektet til helsefellesskapet med tanke på å legge til rette for gode gevinster for både 
kommuner og helseforetak.  
 
Hensikten med å fremme saken i dette møte er å informere og drøfte prosjektet i helsefellesskapet så tidlig 
i prosessen som mulig. Samhandlingssekretariatet vil eventuelt forberede en vedtakssak til møtet i SSU i 
desember.  
 
Flere forhold trenger avklaring: 

• Bør helsefellesskapet oppnevne medlemmer? 

• Utfordringsbildet for kommunene?  

• Utfordringsbildet for Nordlandssykehuset? 

• Hvilke tiltak vi skal samarbeide om? 
 
 


