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Sak 8/22 Ny interregional AMK IKT-løsning 

Bakgrunn Sak innmeldt av Mona Syversen, Helse Sør-Øst 

Ny interregional AMK IKT-løsning skal innføres ved alle landets 16 
akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler) i 2023-
24. Det skal i den forbindelse opprettes nye kommunikasjonsparter i 
Adresseregisteret for bruk til enkelte av integrasjonene (i første 
omgang journalnotat fra AMK og melding fra AMK til NPR).  

De 16 AMK-sentralene er underlagt respektive helseforetak og 
inngår i den prehospitale tjenesten: 

«Prehospitale tjenester er den delen av spesialisthelsetjenesten 
som håndterer pasientene utenfor sykehus. Det består av 
akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) som besvarer 
medisinsk nødtelefon 113, gir innringer veiledning i livreddende 
førstehjelpstiltak og koordinerer ambulanseressurser i sitt område.» 
Helsedirektoratet, Prehospitale akuttjenester 

Eksisterende tjenestetype «Akutt- og mottaksmedisin» fra kodeverk 
8668 ble opprinnelig tenkt benyttet også for AMK. Så erfarer vi at 
denne tjenestetypen primært assosieres med henvendelser til 
akuttmottak / andre sykehusinterne enheter (så langt i bruk kun ved 
St Olavs hospital). Som leder av ett av de fire regionale 
mottaksprosjektene for ny løsning har undertegnede derfor fått i 
oppgave å utrede alternativ tjenestetype. Innføring av ny AMK IKT-
løsning ivaretas via AMK IKT interregionalt prosjekt ledet av Helse 
Vest.  

  

Til diskusjon Behov for nye tjenestetyper for bruk i prehospital tjeneste 
(AMK, Ambulanse) 

Vi foreslår å etablere to nye tjenestetyper «Akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral» og «Ambulansetjeneste», og benytte feltet 
«Sted/funksjon» for å angi konkret sentral (for eksempel «AMK 
Bergen», «AMK Oslo»). 

I første omgang er det meldinger som skal sendes ut fra AMK-
sentralene - journalnotat fra AMK (ny) og melding fra AMK til NPR 
(som i dag). 

Kodeverktilhørighet ønskes drøftet med utvalget: 

Ny interregional AMK IKT-løsning skal installeres og driftes av 
Norsk helsenett. Det legges derfor opp til at 
kommunikasjonspartene knyttet til ny løsning opprettes inn under 
organisasjonen «Norsk helsenett SF» i Adresseregisteret, med 
felles edi-adresse og virksomhetssertifikat. Med dette som 
utgangspunkt er det derfor kanskje mest korrekt å registrere ny 
tjenestetype i kodeverk 8666 (Felles tjenestetyper, dekker tjenester 
som kan benyttes av flere virksomhetstyper). Samtidig inngår AMK i 
spesialisthelsetjenesten, som primært benytter kodeverk 8668 

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb/akuttbehandling-og-oppfolging-etter-rusmiddeloverdose/aktiviteter-og-tiltak-fra-tjenesteytere/prehospitale-akuttjenester
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(Tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten, benyttes primært til 
henvisninger og kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten).  

Ny kommunikasjonspart erstatter eksisterende kommunikasjonspart 
for AMK-sentralene: 

Kommunikasjonsparter for AMK-sentralene som i dag er registrert 
innunder respektive helseforetak (Fellesfaglig avsenderadresse, 
AMK) må fases ut i takt med overgang til ny interregional AMK IKT-
løsning ved respektive sentral utover i 2023-24. Initiering av denne 
endringen vil ivaretas av respektive mottaksprosjekt i samarbeid 
respektive regionale IKT-tjenesteleverandør og NHN. 

Gjeldende tidsplan for AMK IKT fase 1 tilsier pilotering ved AMK 
Bergen fra 21. mars 2023 og ved AMK Oslo fra primo mai 2023, 
deretter videre innføring ved øvrige 14 sentraler fra høsten 2023. 
Det er derfor ønskelig å få etablert ny tjenestetype for AMK for bruk 
i Adresseregisteret TEST så snart som mulig. 

 


