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HØRINGSSVAR TIL AMBULANSEPLAN FOR FINNMARKSSYKEHUSET 2018-2028 
 
 
Vi viser til høringsutkast for revidert ambulanseplan for ambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset HF 
der man foreslår fratrekk av en dag-bil i Havøysund (Måsøy kommune). 
 
Måsøy kommune er en kommune med 1250 innbyggere hvorav 135 innbyggere bor på Rolvsøya, 
Måsøya og Ingøya. I tillegg har vi fastboende i distriktene utenfor Havøysund (Snefjord, Slåtten og 
Lillefjord) der man må krysse en værutsatt fjellovergang. Veien fra Havøysund er også svært ofte 
stengt vinterstid på grunn av dårlig vær. Per nå har vi to dag-biler tre dager i uken. Således er vi 
allerede i en sårbar situasjon da vi bare har én ambulansebil på kveld, natt og helg. Dersom man 
fjerner ytterligere én dag-bil, slik det er foreslått, vil vi være den mest sårbare kommunen i fylket, da 
vi vil ha lengst bil- og båtvei for nærmeste bistand, sammenlignet med andre kommuner med bare én 
ambulanse. 
 
Slik situasjonen er i dag bryter vi allerede flere krav i Helsepersonelloven, blant annet Kapittel 2 § 4 
som omhandler krav om forsvarlighet og kapittel 3 § 16 som omhandler organisering slik at 
helsepersonell er i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. Ved ambulanseutrykning til øyene og 
distriktene utenfor Havøysund etterlater man i dag bygda (90% av befolkningen) i opptil flere timer 
uten akutt helsepersonell på kveld, natt og i helgene. Vi opplever til stadighet situasjoner der lege og 
ambulansepersonell er ute på en av øyene eller i distriktene og vakthavende sykepleier må rykke ut 
alene til en ny akuttpasient lokalt. Således opprettholder man heller ikke kravet til Akuttforskriften 
som omhandler befolkningens rett til forsvarlig og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor 
sykehuset. I så måte bør man ha to døgnbemannede ambulansebiler. Da heller ikke ambulansebåten 
er bemannet med eget ambulansepersonell er Havøysund uten ambulansetjenesten også når båten 
er på utrykning. Her bryter man både Akuttforskriften og også kravet til bemanning med minst én 
person med autorisasjon som ambulansearbeider på ambulansebåten. (kapittel 3 § 11). 
 
De regionale helseforetakenes ansvar for ambulansetjenester omfatter også å ha beredskap for å 
kunne dekke behovet for ambulansetjenester ved større ulykker og kriser innenfor egen helseregion 
(kapittel 3 § 10 d). Som eksempel bruker man under BEST-øvelsene (som Finnmarkssykehuset har 
vært pioner for) fire ambulansearbeidere (to ambulansebiler) under AHLR. Per i dag er vi på kveld, 
natt og i helgene i beste fall to ambulansearbeidere og en lege tilgjengelig ved hjertestans, i verste 
fall bare én sykepleier dersom førstnevnte er på utrykning. Videre står vakthavende lege ofte i den 
håpløse situasjonen å måtte velge mellom å følge en fødepasient eller akutt syk pasient med truet 
respirasjon/sirkulasjon til sykehuset eller å måtte etterlate bygda uten både lege og 
ambulansepersonell. Dersom en dag-bil fjernes vil dette generere flere oppdrag for Sea-King, noe 
som tvilsomt vil være det mest økonomiske eller praktiske for fylket. Sea-King er heller ikke alltid 
tilgjengelig for oss da de kan være ute på andre oppdrag. Å ikke ha beredskap for nødvendig 
følgetjeneste bryter for øvrig også Akuttforskriften kapittel 3 § 10 e. 
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De ovennevnte forholdene medfører fare for innbyggerne og pasientenes sikkerhet og med dette 
mener vi kravet om to døgnbemannede ambulansebiler i Måsøy kommune er berettiget. For fylket vil 
det også være nyttig å tilstrebe forsvarlige arbeidsforhold for legene da vi ser at mange nyutdannede 
leger vegrer seg for å jobbe i distriktene under nåværende forhold og at dette har konsekvenser for 
rekrutteringen.  I Måsøy kommune er 50% av legedekningen turnusleger som for første gang må 
håndtere akuttsituasjoner alene. I tillegg ser vi av tabell 2 i høringsutvalget at estimert 
befolkningsvekst samt økt gjennomsnittsalder i Måsøy kommune innen 2028 vil føre til 20% flere 
oppdrag. 
 
Sommeren 2016 planla Finnmarkssykehuset å la ambulansebil 2 (dag-bil) stå ubemannet. Dette var 
bare ment under ferieavviklingen, men daværende kommuneoverlege i Måsøy satte allikevel 
spørsmålstegn ved forsvarligheten til ambulanseberedskapen og ba Fylkesmannen om en uttalelse. 
Grunnet lang saksbehandlingstid fikk man ikke en avklaring før etter ferien, men Fylkesmannen 
oppfordret til at ambulansetjenesten i Måsøy ble planlagt på beste vis for å ivareta 
pasientsikkerheten og krav om lovgivning. Måsøy kommune beholdt også ambulansebil 2 gjennom 
sommeren. 
 
Med dette ber vi om at ambulansetjenesten i Måsøy kommune heller styrkes. For å kunne levere 
forsvarlig helsetjeneste i kommunen må vi ha to døgnbemannede ambulansebiler (fire 
ambulansearbeidere fordelt på to biler og en båt).  
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
 
Therese Ursula Hildan  Ann Jorunn Stock   Ingvild Roksund 
Kommunelege I   Helse- og Omsorgsleder  Kommunelege II 
Sign.     Sign.     Sign. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


