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Høringssvar  
 
Høringssvar til høringsutkast “Overordnet ambulanseplan for Finnmarkssykehuset 2018 
- 2028” fra Nordkapp legesenter 
 
 
2. Ambulansetjenesten nå 
 
2.3: Vi etterlyser en beskrivelse av legeressursene i Prehospital klinikk. AMK-legen har 
en sentral plass i øvrige AMK-sentraler i Norge og skal ivareta den legefaglige 
funksjonen. Vi er kjent med at det har vært vanskelig å få på plass AMK-lege-funksjonen 
i Kirkenes og mener at dette må prioriteres i kommende planperiode. Det er ansatt 
anestesilege i 50% stilling i klinikken, vi registrerer at vedkommende har betegnelsen 
medisinsk rådgiver i opplistingen av plangruppen. Man bør klargjøre hvor det 
medisinskfaglige ansvaret er plassert. 
Under beskrivelsen av legevakt sies det at “Det er alltid vakthavende lege i den enkelte 
kommune som behandler de pasienter som kontakter 116117 … Her er LV sentralen å 
se på som en svartjeneste som videreformidler henvendelser til lege”. Dette er ikke i 
tråd med nasjonale føringer vedrørende legevaktsentraler hvor man forutsetter at 
sykepleier som besvarer legevaktstelefonen skal prioritere og håndtere henvendelsene 
som ikke krever involvering av vakthavende lege. Hvis LV-sentralene som driftes av 
foretaket faktisk kun skal videreformidle og ikke selektere henvendelser innebærer dette 
en unødvendig ekstrabelastning for en allerede presset legevaktstjeneste. 
 
2.9: Samhandling med kommunehelsetjenesten beskrives som en ny utfordring. 
Samhandlingsreformen ble innført i 2012. Tjenesteavtale 11 “Omforente 
beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden” ble signert høsten -12. 
Avtalen påla foretaket et særlig ansvar: “Helse Finnmark HF skal tilrettelegge for 
opplæring og trening til personell som inngår i lokale akuttmedisinske team, herunder 
kurs som Kommune-BEST”. I de 5 første årene har vi sett svært lite til at foretaket har 
tatt ansvar for tilretteleggingen. Det er positivt at man sier man har tatt dette på alvor i 
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2017, og vi håper dette blir fulgt opp i praksis. Vi opplever at våre forsøk på dialog med 
AMK og klinikkens ledelse ofte blir neglisjert. Tjenesteavtale 11 forplikter også partene 
til å samordne og dele egne planer for sosial- og helsemessig beredskap for større 
ulykker, kriser og katastrofer. Så langt har dette ikke skjedd. 
 
2.10: Vi mener ambulansetjenestens hovedutfordring i Finnmark er å kunne transportere 
pasientene raskt nok til sykehus. Hyppige stengninger av veiene og 
luftambulansetjenestens manglende evne til å håndtere vanskelige værforhold gjør at vi 
regelmessig ser at pasienter ikke får optimal behandling. Klimaendringene gjør at dette 
sannsynligvis blir mer krevende i framtiden. Det er derfor nødvendig å få på plass et 
formalisert samarbeid med andre etater som f.eks Vegvesenet for å sikre at man får 
gjennomført transporter når det er mulig. 
 
4. Ambulansetjenesten i fremtiden 
Vi hadde forventet at man her beskrev hvordan man skal håndtere tidligere beskrevne 
utfordringer. Vi savner tiltak for å bedre samhandlingen med kommunehelsetjenesten og 
øvrige aktører. Med tanke på organisasjon bør man konkretisere hvordan AMK-
legefunksjonen skal komme på plass. Prehospital klinikk har lenge vært preget av høyt 
konfliktnivå, vi mener man må presentere konkrete tiltak for hvordan dette kan bedres. 
Det sies ingenting om hvordan tjenesten kan gjøres mer robust med tanke på 
vanskelige klimatiske forhold. 
 
5. Sammendrag av SINTEF sine funn og anbefalinger 
Planen baserer seg i stor grad på SINTEFs analyse. Vi mener man i liten grad er bevisst 
analysens åpenbare svakheter. Modellen baserer seg kun på befolkningsutvikling og 
avstander. Litt ironisk ble det nylig presentert en tilsvarende modell for plassering og 
dimensjonering av sykehus (Dagens medisin 1/2018) hvor man konkluderer med at 
Hammerfest sykehus bør flyttes til Alta. 
I modellen forutsetter man at ambulansene til enhver tid kan holde skiltet hastighet. I 
vurderingen av risiko for samtidighetskonflikter ser man kun på tilgjengelighet for 
akuttoppdrag ut til pasient, ikke i forhold til transport inn til sykehus. 
Spesielt for Nordkapp er den omfattende turisttrafikken, det sies at man har tatt høyde 
for dette i modellen uten at det er nærmere beskrevet. 
Skal man benytte slike modeller er det avgjørende at man tar svakhetene med i 
vurderingen og beskriver hvordan disse er blitt vektlagt. Vi mener man spesielt mtp 
kystkommunene må ta risiko for stengte veier og manglende muligheter for å benytte 
luftambulanse med i vurderingen av dimensjonering og lokalisering. Man må også se på 
i hvilken grad de ulike lokalitetene gjør det mulig å bygge opp et godt fagmiljø og sikre 
god samhandling med kommunehelsetjenesten. 
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