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HØRINGSSVAR AMBULANSEPLAN FOR FINNMARKSSYKEHUSET 2018 - 2028  
 
Alta kommunes vil med dette avgi høringssvar til Ambulanseplan for Finnmarkssykehuset 
2018-2028. Saken er behandlet i Formannskapet, jfr vedlagte saksframlegg. Saksprotokoll 
(SP- vedlagt) fra Formannskapet datert 31.01.18, er Alta kommunes svar på høringsutkastet.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Alta kommune 
 
 
Kenneth Johansen 
saksbehandler 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
 
 
Vedlegg: 
SP - HØRINGSUTTALELSE: AMBULANSEPLAN FOR FINNMARKSSYKEHUSET 2018 - 2028 

HØRINGSUTTALELSE: AMBULANSEPLAN FOR FINNMARKSSYKEHUSET 2018 - 2028 

 
 



Saksprotokoll 
 
Utvalg: Formannskapet  
Møtedato: 31.01.2018 
Sak: PS 5/18  

 
Resultat: Annet forslag vedtatt 
Arkiv: H06 &13 
Arkivsak: 18/124-3 
Tittel: SP - HØRINGSUTTALELSE: AMBULANSEPLAN FOR FINNMARKSSYKEHUSET 

2018 - 2028  
 
 

Formannskapets behandling: 
Behandling: 

Habilitetsvurdering: Hilde Søraa ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet. 

 

Følgende forslag fremmet: 

Omforent forslag: 

Høringsuttalelse fra Alta Kommune 
 

Akuttsituasjonen i Alta må styrkes, Sintefrapporten viser at Alta ligger på under normen på 
90%  tilgjengelighet. Ambulanseplanen går frem til 2028, det er avgjørende at Alta tilføres 
nødvendige ressurser i løpet av 2018. Dette gjelder både til de 4 døgnbemannede 
bilambulanseenhetene med personell som er lagt i planen samt at natt fly som er fjernet 
tilbakeføres Alta.  
 
Alta kommune ber Finnmarkssykehuset etablere moderne ambulansestasjoner med 
tilstrekkelig dimensjonering og kapasitet i Alta. Stasjonen i Alta må lokaliseres nært Alta 
legevakt.  
Alta Kommune tar til etterretning etableringen av en ambulansestasjon på Skaidi, målet må 
likevel være å etablere tilstrekkelig tilgjengelighet på ambulansebiler i Alta, slik at 
pasienttransport mellom Alta og Hammerfest skjer uten omlasting. 
  
Medisinsk støtte fra helsepersonell ved luftambulansebasen spiller en sentral rolle ved 
hendelser i Alta. Kommunen er fornøyd med at denne basen videreføres i planperioden.  
Alta kommune er i hovedsak tilfreds med høringsutkastet til Overordnet ambulanseplan for 
Finnmarkssykehuset 2018-2028, men vil presisere viktigheten av å få på plass tiltakene som 
det vises til i vårt høringssvar. Behovet er prekært og må få en snarlig løsning. 
 
Alta Kommune støtter ikke forslaget om å flytte ambulansebåten fra Øksfjord til Hasvik. 
Dette vil redusere responstiden i østre Altafjord ytterligere. 
Området mellom Hasvik og Loppa er svært værhardt, dette kan medføre at både Loppa og 
Altafjorden blir uten ambulansebåt beredskap.  
AK krever derfor at ambulansebåten fortsatt skal ha sin lokalisering i Loppa. 
 



Postadresse: Besøksadresse: 

Postboks 1403 Sandfallveien 1 Telefon: 78455423 

9506 ALTA ALTA Telefaks: 78455570 

Alta Kommune har stor forståelse for situasjonen i Hasvik, og støtter kravet om styrket 
beredskap også her. 
 
Alta Kommune vil tilslutt peke på behovet for å styrke kompetanse og utstyr i ambulansene i 
Finnmark. I et fylke med så store avstander må alt av tilgjengelig utstyr tas i bruk. Finnmark 
må bli det første fylket hvor det etableres CT i bilambulansene. 
 

 

Forslaget vedtatt enstemmig. 

Innstillingen falt. 

 

 

Formannskapets vedtak: 
Høringsuttalelse fra Alta Kommune 

 

Akuttsituasjonen i Alta må styrkes, Sintefrapporten viser at Alta ligger på under normen på 

90%  tilgjengelighet. Ambulanseplanen går frem til 2028, det er avgjørende at Alta tilføres 

nødvendige ressurser i løpet av 2018. Dette gjelder både til de 4 døgnbemannede 

bilambulanseenhetene med personell som er lagt i planen samt at natt fly som er fjernet 

tilbakeføres Alta.  

 

Alta kommune ber Finnmarkssykehuset etablere moderne ambulansestasjoner med tilstrekkelig 

dimensjonering og kapasitet i Alta. Stasjonen i Alta må lokaliseres nært Alta legevakt.  

Alta Kommune tar til etterretning etableringen av en ambulansestasjon på Skaidi, målet må 

likevel være å etablere tilstrekkelig tilgjengelighet på ambulansebiler i Alta, slik at 

pasienttransport mellom Alta og Hammerfest skjer uten omlasting. 

  

Medisinsk støtte fra helsepersonell ved luftambulansebasen spiller en sentral rolle ved hendelser 

i Alta. Kommunen er fornøyd med at denne basen videreføres i planperioden.  

Alta kommune er i hovedsak tilfreds med høringsutkastet til Overordnet ambulanseplan for 

Finnmarkssykehuset 2018-2028, men vil presisere viktigheten av å få på plass tiltakene som det 

vises til i vårt høringssvar. Behovet er prekært og må få en snarlig løsning. 

 

Alta Kommune støtter ikke forslaget om å flytte ambulansebåten fra Øksfjord til Hasvik. 

Dette vil redusere responstiden i østre Altafjord ytterligere. 

Området mellom Hasvik og Loppa er svært værhardt, dette kan medføre at både Loppa og 

Altafjorden blir uten ambulansebåt beredskap.  

AK krever derfor at ambulansebåten fortsatt skal ha sin lokalisering i Loppa. 

 

Alta Kommune har stor forståelse for situasjonen i Hasvik, og støtter kravet om styrket 

beredskap også her. 

 

Alta Kommune vil tilslutt peke på behovet for å styrke kompetanse og utstyr i ambulansene i 

Finnmark. I et fylke med så store avstander må alt av tilgjengelig utstyr tas i bruk. Finnmark må 

bli det første fylket hvor det etableres CT i bilambulansene. 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

Postboks 1403 Sandfallveien 1 Telefon: 78455423 

9506 ALTA ALTA Telefaks: 78455570 

 



SAKSFREMLEGG 
 
 
Saksnummer:  18/124-2  
Arkiv:   H06 &13 
Saksbehandler: Kenneth Johansen 
Sakstittel:  HØRINGSUTTALELSE: AMBULANSEPLAN FOR FINNMARKSSYKEHUSET 
2018 - 2028  
 
Planlagt behandling: 
Formannskapet 

 
 
Administrasjonens innstilling: 
Alta kommune er tilfreds med at Finnmarkssykehuset i planperioden vil øke til 4 
bilambulanseenheter i Alta. Det anses også positivt at foretaket vil etablere en 
bilambulansestasjon på Skaidi. Finnmarkssykehuset bes å utarbeide en tidsplan for når basen 
i Alta skal tilføres en fjerde enhet, samt når Skaidi skal få sin enhet nummer to.  
 
Alta kommune ber Finnmarkssykehuset etablere moderne ambulansestasjoner med 
tilstrekkelig dimensjonering i Alta og på Skaidi så snart som mulig. Stasjonen i Alta bør 
lokaliseres nær Alta legevakt. Bygging av stasjon i Alta bør iverksettes snarest.  
 
Medisinsk støtte fra helsepersonell ved luftambulansebasen spiller en sentral rolle ved 
hendelser i Alta. Kommunen er fornøyd med at denne basen videreføres i planperioden. Alta 
kommune støtter også videreføring av ambulansebåt i Øksfjord.  
 
Alta kommune er i hovedsak tilfreds med høringsutkastet til Overordnet ambulanseplan for 
Finnmarkssykehuset 2018-2028, men vi savner framdriftsplan med tidsangivelser. Planen har 
også lite fokus på bygging av nødvendige ambulansestasjoner, samt tidsplan for dette.   
 
 
Andre saksdok.: 
HØRINGSUTKAST: AMBULANSEPLAN FOR FINNMARKSSYKEHUSET 2018 - 2028 
SINTEF RAPPORT: AMBULANSEPLAN FINNMARK 2018 - 2028  
 
Bakgrunn: 
Finnmarkssykehuset har utarbeidet høringsutkastet Overordnet ambulanseplan for 
Finnmarkssykehuset 2018-2028. Dette er en rullering av eksisterende plan som gjelder 
tidsrommet 2008-2018. Planen omhandler i bilambulansen og båtambulanse i Finnmark, i 
tillegg til medisinsk bemanning av flyambulansebasene i fylket. 
 
Høringsutkastet er basert på eksisterende struktur, samt en teoretisk modellering av 
framtidig ambulansebehov utført av Sintef. I det følgende vil endringer som berører Alta og 
vestfylket bli omhandlet spesielt.  
 



Bilambulansetjenesten for Alta dimensjoneres opp fra dagens 3 enheter til 4 enheter i 
tiårsperioden fram mot 2028. I tillegg anbefales å etablere en ny ambulansestasjon med en 
enhet på Skaidi for å overta pasienter fra andre baser, og forestå resterende transport til 
Hammerfest. Denne basen kan, i følge høringsutkastet, utvides til to bilambulanseenheter i 
planperioden. 
 
Båtambulansen foreslås videreført som i dag. For vårt område betyr det båt med eget 
personell stasjonert i Øksfjord. Også Havøysund videreføres som i dag, mens det kan vurderes 
å etablere en ny båt i Vadsø for transport til og fra Kirkenes.  
Luftambulansen videreføres som i dag, med baser for helsepersonell i Alta og Kirkenes.  
 
 
Vurdering: 
 
Det vurderes som positivt at Finnmarkssykehuset planlegger å øke antallet enheter i 
bilambulansen fra 3 til 4 i Alta. Imidlertid bør det være mulig, ut fra modellering, å tidfeste 
nærmere når den fjerde enheten skal innfases. Ambulansetjenesten i Alta har pr i dag ikke 
egne, godt tilpassede lokaliteter for sin drift. For Alta kommune er det viktig at dette 
etableres så snart som mulig. Stasjonen bør lokaliseres så nær Alta legevakt som mulig. 
Planleggings- og byggearbeider bør initieres så raskt som mulig. Stasjonen må dimensjoneres 
slik at det tas høyde før økte framtidige behov, inkludert bil, utstyr og personell til den fjerde 
enheten.  
 
Ambulansestasjon på Skaidi anses som positivt for Alta kommune. Det vil bidra til økt 
beredskap i et stort geografisk område med stor avstand til eksisterende 
ambulansestasjoner. Stasjonen vil dekke en del av det området som ambulansetjenesten i 
Alta i dag har størst nærhet til, og vil derved avlaste Alta direkte. Dette gjelder nordlige deler 
av Sennalandet og øvre deler av Repparfjorddalen. For Alta er det spesielt positivt at 
beredskapsavbruddene blir kortest mulig i forbindelse med pasienttransport til sykehus. 
Kjøring tur/retur Skaidi vil nær halvere tiden med beredskapsavbrudd. Alta kommune 
vurderer at det snarest mulig bør fases inn to enheter på Skaidi svarende til modelleringen 
Sintef har utført, slik at kommunene Alta, Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Nordkapp og 
Måsøy kan nyttiggjøre seg tjenesten, uten stor sannsynlighet for samtidighetskonflikter. Det 
er av avgjørende betydning at stasjonen sikres gode, oppvarmede lokaler for flytting av 
pasienter mellom ambulanseenhetene. Det bør også framkomme tydelig når denne stasjonen 
skal være klar og i drift.   
 
Båtambulanse lokalisert i Øksfjord vurderes som en bedre løsning for Alta kommune enn 
lokalisering på Sørøya. Det innebærer større nærhet til befolkningen i ytre Altafjord, inkludert 
gruvevirksomheten på Stjernøya.  
 
Flyambulansetjenesten er viktig for Alta kommune, og kommunen har stor faglig og 
beredskapsmessig støtte i det medisinske personellet ved basen. Alta kommune er tilfreds 
med at dette videreføres uendret.  
 
Alta, 23.01.17 
 



Bjørn-Atle Hansen 
Rådmann      Kenneth Johansen 
       Kommuneoverlege 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


