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HØRING AMBULANSEPLAN

MELDING OM VEDTAK
Fra møtet i Formannskapet den 09.02.2018, saksnr PS  15/18.
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Lebesby kommune er tilfreds med at Finnmarkssykehuset (FIN) holder på den 

stasjonsstrukturen som allerede er etablert. 

Kommunen merker seg at det er lagt vekt på momentene i SINTEF rapporten. Den baserer 

seg på matematiske modeller, og med de forhold vi har i fylket vårt så er det helt naturlig at 

FIN ikke følger den slavisk, men tar høyde for lokalkunnskap, vær, vind og fjelloverganger.

Lebesby kommune er den kommunen som ligger lengst borte fra sykehus. Det krever en god 

ambulanseberedskap og et godt samarbeid mellom ambulansetjenesten, kommunen og 

frivillige for å yte så godt akuttilbud som mulig. 

SINTEF rapporten viser til at ambulansen i Mehamn har kortere kjøretid til stedene i 

Laksefjord som ligger i Lebesby kommune og i dag primært betjenes av ambulansen i 

Kjøllefjord. Utrykningstiden til disse stedene er uansett mer enn 1 time, og de 4-5 minuttene i 

forskjell på utrykningstiden må derfor vurderes opp mot andre momenter. Kommunen har ved

god hjelp av Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjennomført kursing av helsearbeider, frivillig 

brannvesen og andre frivillige i Laksefjorden gjennom prosjektet «Mens vi venter på 

ambulansen». I den forbindelse ble det også tilført medisinsk utsyr og båremateriell som er 

plassert på Laksefjord omsorgsbase og på den lokale brannstasjonen. Det er i kommunen 

også gjennomført PLIVO kurs og øvelser, og det er gjort innkjøp av hjertestartere til alle 
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bygdene i kommunen og etablert avtale om opplæring og vedlikehold. Dette tar vi med for å 

vise hvor viktig og aktuelt lokalkunnskap og samordning er når det gjelder.

Vi mener at lokalkunnskapen, kjennskap til lokale ressurser og utstyr gjør at 

ambulanseoppdragene til Laksefjorden i Lebesby kommune primært må utføres av 

ambulansen som er stasjonert i kommunen vår (Kjøllefjord), også i fremtiden.

Dette ønsker Lebesby kommune av Finnmarkssykehuset:

 Holde fast ved stasjonering i Kjøllefjord

 Verdsette lokalkunnskap 

 Være best på å tilby avansert behandling prehospitalt

 Sikre trombolysebehandling så tidlig som mulig

 God oppdatering av ambulansearbeiderne

 Godt materiell og utstyr i ambulansetjenestene

 Gi opplæring og oppdatere lokale hjelpere i distriktene (Mens vi venter…)

 Være fremst på å ta i bruk nye behandlingsmetoder i ambulansene, for eksempel CT 

som nå prøves ut andre steder. Vi ser det som naturlig at Kjøllefjordambulansen her 

blir pilot, med bakgrunn i at vi har lengst reisetid til sykehus.

 Utvikle samarbeidet med kommunene og de andre utrykningsetatene

Med hilsen
LEBESBY KOMMUNE

Lill Antonsen
sekretær
Mobil: 97 99 09 07
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