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Forord	

Å drive en ambulansetjeneste i Finnmark har mange u�ordringer. Med spredt og variert 
bosetting, lange avstander, skiftende vær- og føreforhold vil dette være sentrale premisser 
for organiseringen av den akuttmedisinske tjenesteytingen og kommunikasjon, noe som er 
spesielt krevende når tiden teller. Regionen har økende turisme og et næringsliv i utvikling, 
særlig innenfor fiskerinæring og olje- og leverandørindustrien. I dette landskapet skal 
ambulansetjenesten være en trygghetsbase for befolkningen. 

Finnmarkssykehusets visjon med faktorene kvalitet, trygghet og respekt skaper rammene for 
oppbyggingen og organiseringen av ambulansetjenesten. De ansa�e skal ha en høy faglig 
kvalitet, og være godt rustet �l å dekke befolkningens behov for aku�medisinsk hjelp i en 
region der folk bor spredt. For den enkelte ansatte skal det tilrettelegges for et godt 
arbeidsmiljø på̊ alle nivåer. 

Dokumentet danner grunnlaget for et høringsutkast for revidert ambulanseplan for 
ambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset HF. 

Med disse innledende ord inviterer Finnmarkssykehuset HF, Finnmarkssamfunnet inn i de 
neste 10 års planer for ambulanseberedskap og pasient transport i landets største fylke i 
landareal, med en overordnet grunnplan for drift av ambulanse tjenester og en 
analyserapport utarbeidet av SINTEF.

Innspill til planen:

SINTEF rapportens modellering er fremkommet av statistikker og framtidige forventninger.

Våre vurderinger er basert på opplysninger ved direkte utspørring av våre medlemmer og 
tillitsvalgte på ambulansestasjonene, etter deres virkelighetserfaringer.

Tilbakemeldinger fra noen av stasjonene er at rapporten og anbefalingene oppfattes som å 
gå mange skritt tilbake i forhold til dagens tilgjengelighet av ambulanseressurs og beredskap.

Eksempler på dette er Måsøy, som har lang transportvei langs fv. 889 mot Hammerfest 
sykehus, hvor det kan være svært utfordrende værforhold, spesielt vinterstid.                                                                                                 
Hvordan vil situasjonen bli om den eneste ressursen deres blir værfast og ikke kommer hjem 
igjen, eller at personellet til den eneste resursen bemanner båttjeneste og samtidigheter 
inntreffer. Kjøllefjord og Mehamn har også ekstremt krevende vinterforhold.

Retter vi blikket ut mot Nordkynhalvøya anbefaler SINTEF rapporten en sammen slåing med 
tjenesten lokalisert i Mehamn, der håper og anbefaler vi at dagens struktur videreføres 



uendret. Kjøllefjord og Mehamn har ekstremt krevende vinterforhold, som blant annet 
stengte veier som ofte isolerer disse små samfunnene.

Et annet eksempel som også kan trekkes frem er Sørøya. Der foreslår SINTEF modell og 
analyse at beste lokaliseringssted for ambulansen er i Breivikbotn. Dette er 20 km fra 
Legevakt og øvrig fagmiljø, noe som ikke virker logisk og etter vår mening slettes ikke er 
fornuftig.

Når vi ser til Midt-Finnmark viser rapporten en veldig liten befolknings plassering ved 
Garnison i Porsanger på bare 6, disse beregningene er mulig reelle men kanskje ikke helt rett
å basere fremtiden på etter de opprustnings planene som Forsvaret har til Garnisonen. 

Ser vi på planen og rapportens vurdering av en båttjeneste i Øst-Finnmark, fremkommer 
tallmaterialet med til dels store forventede besparelser av bilambulanseressurser og 
driftskostnader knyttet til dette. Her vektlegges fokus på pasientens beste, med store 
reduksjoner i reisetid som kommer pasientenes ve og vel til gode. Dette ser i utgangspunktet 
veldig positivt ut, men spørsmålet er hvor stor den egentlige kostnaden på denne 
båttjenesten vil være, og vil det være en samfunnsøkonomisk god sak med tanke på å få ut 
mest mulig helsetjenester av hver krone.

Etablering av en ambulanse stasjon på Skaidi ser vi på som en god løsning og gevinsten vil bli
at ambulanseressursene raskere er tilbake i sine respektive hjemkommuner. Disse resursene 
bør etableres på topp av de eksisterende ressursene i fylket (alternativ minus dag bil i 
Hammerfest). 

Når det gjelder høringsnotatets plan for utvikling og modernisering av 
ambulansestasjonenes fasiliteter mener vi at dette må fremkomme mer konkret forankret i 
overordnet plan og ikke ligge i en underordnet delplan. 

Mvh.	

Fagforbundet	Finnmark.


