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Revisjonen av ambulanseplanen skjer i starten av en prosess med implementering av den nye 
akuttmedisinforskriften (Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning, 
ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv).  Formålet med forskriften (§1) er å "bidra til at 
befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester 
utenfor sykehus". Implementeringen kan gi uforutsette konsekvenser og dreiningseffekter mellom ulike 
nivåer og enheter i et fylke med særlige utfordringer knyttet til store avstander, små enheter og værforhold i 
en planperiode på 10 år, 2018 - 2028: 

-> Fylkesmannen støtter derfor at det tas høyde for ny gjennomgang innenfor planperioden for å kunne 
justere for eventuelle nye erfaringer og innsikt, jf kvalitetsforskriftens § 8 om plikten til å evaluere. 

Godt utviklet samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenestene i 
kommunene, med utpekte arenaer for slikt samarbeid, vurderes som viktig for å kunne utnytte de samlede 
ressursene slik at tjenestene oppleves som koordinerte, sømløse og av god kvalitet for den enkelte 
pasient. Dette er også i tråd med formålet med den nye akuttforskriften: 

-> Vi savner en større vektlegging i planen av samarbeidet mellom kommunenivå (legevakter og andre 
kommunale ressurser) og spesialisthelsetjenesten, blant annet med øvelser, samtrening (kommuneBEST) 
og løpende erfaringsutveksling (inkl avvikshandtering).

Hensiktsmessig evaluering forutsetter utpekte revisjonskriterier. Ved forrige revisjon i 2008 ble det lagt til 
grunn aktivitetsregistreringer for de ulike enhetene, hvor det også fremkom oversikt over hastegrad og 
oppdragstype (primær- og sekundæroppdrag). Vi regner med at tilsvarende aktivitetsregistreringer fortsatt 
gjøres, og savner resonnementer knyttet til dette i planforutsetningene for denne revisjonen. Dette ville 
også kunne fungere som løpende effektevalueringer underveis i planperioden: 

-> Vi er litt spørrende til vektleggingen av SINTEFs estimerte aktivitetsoversikter, istedenfor kvalifisert 
fremskriving av reelle registreringer bakover i tid.

I vår tilsynsvirksomhet, som er formidlet til Finnmarkssykehuset i våre avgjørelser, erfarer Fylkesmannen 
noen sårbare punkter som vi ikke ser tydelige nok spor av i planen. Vi antar at noen av disse momentene 
kan inngå i delplaner seinere, men hvor momentene likevel bør være identifisert i overordnet plan. 
Samarbeid mellom ulike enheter og mellom spesialisthelsetjeneste og kommunenivå mener vi er viktig for 
å få dette til:

-> hensynet til samisk språk og kultur (gjelder spesielt basene i Karasjok, Kautokeino, Lakselv og Tana) - 
samisk helsepark
-> utpeking av samarbeidsarenaer for å utvikle felles rutinebeskrivelser for avvikshandtering med felles 
læring etter uønskede hendelser - mellom kommuner (spesielt kommunal legevakt) og 
helseforetak (ambulansetjenesten, AMK)
-> felles rutinebygging knyttet til felles forståelse av delegering og stående delegering av medisinske 
behandlingstiltak - eks psykiatritransporter til UNN, utrykning til uklare somatiske tilstander med samtidig 
rus eller psykiatri
-> følgetjeneste av LV-lege (samlede sårbarhetsvurderinger av konsekvensene for små legevaktsdistrikter 
når både lege og ambulanse trekkes ut fra legevaktsdistriktet) - flyttingen av båtambulanse fra Øksfjord til 
Hasvik, fratrekk av ambulansebil i Havøysund
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