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Høringssvar til Overordnet ambulanseplan for Finnmarkssykehuset 2018-2028

NSF takker for muligheten at komme med innspill i foreslåtte ambulanseplan for 

Finnmarkssykehuset 2018 - 2028

Dagens ambulansetjeneste i bil - båt og fly er en høyt kvalifisert tjeneste. Den akuttmedisinske 

kjede består av sykepleiere, spesialsykepleiere, leger og ambulansearbeidere som jobber i

henholdsvis legevakt, legevaktsentral, AMK-sentral, ambulansetjenesten og akuttmottak. 

Sykepleiere er å finne i alle delene av disse områdene og representerer en stabilitet og

kontinuitet som gjenkjennes i hele pasientforløpet med god forståelse av ulike sykdomsforløp.

Sykepleiere gir et viktig bidrag til tjeneste både i bil og båt og på fly er det krav om

spesialsykepleiere i anestesi eller intensiv. 

Fra sommer 2019 skal også anestesilege knyttes til flyambulansen.

For ambulansetjenesten i fremtiden inneholder denne plan en gjennomgående mangel på 

beskrivelse av sykepleiekompetanse i tjenesten. Sykepleiere og spesialsykepleiere bør etter 

vårt syn være en tydelig del av denne planen. NSF mener derfor at planen må beskrive 

sykepleiernes bidrag tydelig i den akuttmedisinske kjeden.

Grunnutdanningen i sykepleie kan enkelt videreutvikles til ett eget nivå for prehospital tjeneste. 

Grunnutdanningen slik den er nå ivaretar ikke helt behovet kompetanse som kreves i operativt 

ambulansearbeid og deler av det akuttmedisinske arbeid , men sykepleier har allerede i dag 

alternative videreutdanninger innen akuttmedisin. Sykepleiere inngår som en del av dagens 

akuttmedisinske tjeneste både inne på sykehus og utenfor og er den største gruppen i kjeden. 

Anestesi – og intensiv sykepleiere utgjør en viktig kompetanse i komplekse faglige oppgaver 

også innen ambulansetransport både til lands og på vann. Anestesisykepleiere inngår i dag i 

beredskapsplaner for å kunne rykke ut ved større ulykker/katastrofer, og innehar den 

nødvendige kompetansen for å arbeide mer med ambulanseoppdrag. 

Sintef rapporten viser at dersom stortingsmelding 43, som omhandler responstidskrav, skal 

oppfylles hadde vi måtte ha 27 ambulansestasjoner i Finnmark. Dette er ikke aktuelt da 

oppdragsmengden blir alt for liten. I dag med 17 stasjoner er det gjennomsnitt tilgjengelighet på 

92,8% ifølge Sintef rapporten og antall oppdrag forventes stige med 25 % innen 2028. NSF er 

derfor enig i at det vil være riktig å etablere en stasjon på Skaidi – slik det foreslås. 
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Behandlingstiden kan ofte bli lang, da vi har store geografiske områder i Finnmark og i 

samarbeid med øvrig kompetanse inngår sykepleiernes kompetanse naturlig i det prehospitale 

teamet. Sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre gir ett viktig bidrag i tjenesten til beste for 

pasienten og bidrar til å skape den kvalitet, tillit og trygghet Finnmarkssykehuset ønsker å yte til 

sine pasienter. NSF anbefaler at man i ambulanseplan for fremtiden beskriver 

sykepleierkompetanse og sykepleiernes bidrag tydeligere. NSF ser det også som naturlig at

sykepleierkompetansen beskrives og synliggjøres i de kompetanseplaner som utarbeides i tråd 

med overordnet ambulanseplan.
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