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SVAR PÅ HØRING - Nasjonale prosedyrer for nødetatenes 
samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) 

Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY) viser til mottatt høring om 
ovennevnte. Organisasjonene vil avgi følgende kommentarer til de foreslåtte 
prosedyrene: 
 
AMPY er skeptisk til at det åpnes for at annet personell enn politi i større grad enn 
i dag selv skal vurdere om tiltak kan iverksettes mot gjerningspersonen(e) før 
politiets ankomst. Vi mener at en slik endring stiller krav til både brann- og 
ambulansepersonell som de i dag hverken har utstyr eller kompetanse til å 
håndtere.  
 
Hovedregelen er i dag at helsepersonell ikke skal gå inn i situasjoner der området 
er usikret før politiet er på stedet. AMPY mener at dette fortsatt bør være regelen. 
Utfordringen er i dag er at politiet ofte ikke er raskt nok på skadestedet.  
Helsepersonell skal ikke gå på jobb i frykt for å sette eget liv i fare. Helsepersonell 
ikke skal overta ansvar som ligger på politiet. Derfor må tiltak settes inn slik at 
politiet er i stand til å utføre sine oppgaver. 
 
Dersom prosedyrene likevel settes i verk er det to forhold som må prioriteres 
omgående:  
 

1. Trening må intensiveres og være på et høyere nivå enn i dag. Dette gjelder 
både trening i egen sikkerhet, håndtering av skarpe situasjoner samt rutiner 
for jevnlig trening sammen med de øvrige nødetatene. Parallelt må det 
legges mer inn i dagens utdannelse slik at morgendagens 
ambulansepersonell i mye større grad er forberedt til å håndtere denne 
typen operasjoner.  
 

2. Det vil være behov for mer sikkerhetsutstyr for den enkelte medarbeider. 
Hva som måtte trenges av utstyr og opplæring i bruk av dette må  bli 
gjenstand for en grundig vurdering. 
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En endring slik det legges opp til vil for øvrig også ha betydning for landets 
nødmeldesentraler. De vil få en større oppgave i å avgjøre om en hendelse er 
PLIVO. Også personellet på nødmeldesentralene må derfor ha opplæring tilpasset 
nye prosedyrer 
 
Prosedyrene tar i bruk en del begrep som i dag ikke brukes innen helse. For 
eksempel warm sone - cold sone, taktisk leder helse samt leder helse er ikke i bruk 
i dag. Det kan komme i konflikt med de ordningene helse har fra før, og AMPY 
oppfordrer derfor til at disse begrepene avklares før de tas i bruk. 
 
 
 
Til orientering er høringssvaret gjennom arbeidstakerorganisasjonen Delta også 
koordinert med Branntjenestens Yrkesorganisasjon (BTY) som stiller seg bak 
uttalelsen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon 
 
 
Ola Yttre (sign) 
Leder 
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