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Ambulansetjenesten i Midt-Norge

140 ambulansebiler

5 båtambulanser

90.913 oppdrag i 2017

6.500.000 kjørte km i 2017
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Utfordringen

Preliminære analyser peker mot en betydelig oppdragsvekst 
fram mot år 2030 som vil utfordre beredskap og 
ressurstilgjengelighet.  

=> Vi må vurdere om ressursene er hensiktsmessig plassert, 
eller om strukturelle endringer kan bidra til å redusere eller 
opprettholde responstidene og til å øke kapasiteten samlet sett. 



Beredskapsanalysen legger identiske prinsipper til grunn for beregning 
av beredskapskapasitet i hele Midt-Norge. Dette bryter med tidligere 
tradisjon, der utvikling av tjenesten har vært gjort på lokale premisser 
som ikke nødvendigvis har bidratt til et likeverdig tilbud i regionen. 



Hva er målet med analysen?  

1. Predikere antall ambulanseoppdrag i år 2030

2. Er stasjonene plassert riktig 
for å møte den fremtidige oppdragsmengden?

3. Hvilke tiltak må vi iverksette for å 
takle oppdragsveksten?  
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Fem viktige faktorer for oppdragsvekst

 Befolkningsvekst
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Fem viktige faktorer for oppdragsvekst

 Befolkningsvekst

 Flere eldre lever lenger (med sammensatte 
kroniske sykdomsbilde)

 Sentralisering av legevakter (Færre hjemmebesøk 
og redusert mobilitet for legevaktslege)

 Befolkningens holdninger og forventninger 

 Spesialisering av sykehus og funksjonsfordeling –
flere overføringer mellom ulike behandlingsnivåer
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Befolkningens holdninger og forventninger 
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Antall oppdrag i 2030

165.000 oppdrag?



Responstid

 I byer og tettsteder med over >10.000 innbyggere bør ambulansen 
være fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 90 % av de 
akutte hendelsene

 I distrikt bør ambulansen være fremme på hendelsesstedet innen 25 
minutter i 90 % av de akutte hendelsene



Overlevelse – Mulighetsrommet – Dilemma



Datagrunnlag

• Tre hundre tusen oppdrag over flere år (empiri)
• Demografi 2030 (framskrevet)
• Tettstedsflater
• Vegnett



Analysemetode - konsept



Analysemetode - operativt

• Location-allocation med Maximum Coverage

“Facilities are located 
such that as many 
demand points as 
possible are 
allocated to solution 
facilities within the 
impedance cutoff”



Resultat fra analysen

 Bedre utnyttelse: Måloppnåelse ved akutte oppdrag innenfor 
responstidsanbefalingene for dagens 66 stasjoner er 95 %

 Måloppnåelse ved akutte oppdrag innenfor 
responstidsanbefalingene etter ny plassering av 66 stasjoner 
er 98 %



Verktøykasse for scenarioer



Veien videre? 



En optimal plassering av ambulansestasjonene med utgangspunkt i 
responstidsanbefalingene er av stor betydning for å kunne levere 
forsvarlig akuttmedisinsk hjelp i tidskritiske situasjoner. Dette vil kreve 
en justering av dagens stasjonsstruktur. De framtidige utfordringene 
løses derimot ikke med optimert plassering av ambulansestasjoner 
alene. 

Dagens struktur, innhold og dimensjonering av ambulansetjenesten er 
heller ikke utformet til å dekke behovet frem mot 2030. Det haster 
derfor med å starte et målrettet arbeid for nødvendig tjenesteutvikling. 



Prediksjon

• Hvordan få til dynamisk allokering basert på prediksjon?
• Analyse på historiske data 
 sannsynlighet for behov som funksjon av sesong, ukedag, tid på 

døgnet, veistrekninger, trafikk, vær, arrangementer m.m. 
 geografisk fordelt etterspørselsindeks som varierer over tid
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