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NSF stiller seg positive til at det er utarbeidet en overordnet veileder for å knytte sammen de ulike 
dokumenter som omhandler temaet. Det er positivt at det allerede i forordet fremheves behovet for 
systematisk opplæring og øving for å sikre at tjenestene er rustet til å håndtere slike store 
masseskadehendelser og storulykker på en god måte. NSF vil understreke at dette også må følges 
opp overfor de konkrete tjenestene med tilstrekkelig ressurser og systemer som bidrar til at det er 
mulig å gjennomføre slike øvelser.

NSF støtter videre at det slås fast at politiets innsatsleder ikke skal lede helsetjenestens faginnsats 
på området. Dette er i tråd med NSF innspill i tidligere prosesser om temaet. 

Der det vises til relevante bestemmelser i helselovgivningen er det en tydelig referanse til 
akuttmedisinforskriften. NSF vil påpeke at denne forskriften er mangelfull når det gjelder å definere 
sykepleiere og spesialsykepleieres ansvar og rolle i de prehospitale tjenestene. NSF mener dette 
svekker beredskapen formelt, da sykepleiere utgjør den største profesjonen og utgjør en sentral 
kompetanse i disse tjenestene.

Videre under medisinsk leder helse, så mener NSF det burde tydeliggjøres at denne rollen bør 
innehas av den på skadestedet med mest spisskompetanse området og ikke nødvendigvis den først 
ankommne legen på stedet. Det er særdeles viktig at den som innehar en slik rolle kan håndtere 
sambandsutstyr, samt har kjennskap til skadestedsarbeid. Det er også viktig å understreke at 
kompetansen på skadestedet må organiseres riktig. Det er ofte knapt med tid og det kan være lite 
hensiktsmessig at den mest kompetente på livreddende tiltak parkeres i en koordineringsrolle. Det 
bør understrekes at dersom det er hensiktsmessig, så kan denne rollen bekles av for eksempel 
spesialsykepleier.

Avslutningsvis, så vil NSF understreke at vi anser denne høringen for kun å dreie seg om den 
overordnede veilederen og ikke innholdet i dokumenter det vises til, som understøttende for den 
nasjonale veilederen

Med vennlig hilsen
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