Deres ref.:

Deres dato:

Saksbehandler:
STURLA BANGSTAD

HELSE NORD RHF
Nordlandssykehuset HF
UNIVERSITETSSYKEHUSET
NORD-NORGE HF

Telefon:770 26008

Vår dato:
31.10.2018

Postboks 1445
Postboks 1480
Postboks 100

8038
8092
9038

Vår ref.

2018/8984 /

BODØ
Bodø
TROMSØ

STOPP ENDRINGER I AMBULANSETJENESTEN

Sør-Troms regionråd krever at Helse Nord RHF sørger for at UNN og
Nordlandssykehuset stopper endringene i ambulansetjenesten og involverer kommunene
som berøres av de planlagte endringene.
Ingen endringer må gjennomføres uten en prosess hvor de som berøres er hørt og tatt
med på råd, da det er avgjørende viktig at ambulansetjenesten har akseptabel og
forsvarlig responstid for innbyggerne.
Det vises i denne sammenhengen spesielt til de planlagte endringene i ambulansetjenesten
i Salangen og i Lødingen/Kvæfjord hvor foreslåtte endringer vil medføre helt uakseptabel
responstid.
Sør-Troms regionråd krever også at beslutningen om å legge ned ambulansebåten i SørTroms reverseres, og at det gjøres en ny vurdering av beredskapsløsninger som vil gi
tilfredsstillende responstid for innbyggerne i øyriket nord for Harstad.
Sør-Troms regionråd vil også påpeke viktigheten av at ambulansehelikopterberedskapen
opprettholdes på dagens nivå, fra en lokasjon på eller ved Harstad/Narvik lufthavn
Evenes.
Vi vil her også understreke at ulike ambulansekapasitetene er komplementære
kapasiteter som må vurderes samlet. På den måten sikres et forsvarlig ambulansetilbud i
hele regionen.
Sør-Troms regionråd ser med bekymring på, og aksepterer ikke at den akuttmedisinske
beredskapen i kommunene svekkes. Med unntak av Ibestad, som på en positiv måte har fått styrket
ambulansebilberedskapen, er det knapt en eneste kommune der helseforetakene innfrir Stortingets
anbefalte responstider. Dette er en svekkelse av beredskapen, spesielt i distriktene. Sør-Troms
regionråd forventer at Helse Nord RHF sikrer den akuttmedisinske beredskapen i kommunene
innenfor Stortingets anbefalte responstider. Det vises i denne sammenheng til at det er fremmet
forslag i Stortinget om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus, med krav om
lovfestede responstider for ambulansetjenesten.
Sør-Troms regionråd støtter lovbestemte krav til responstider og krever at staten må slutte å skyve
ansvar for helseberedskapen i samfunnet over på kommunene. Håndteringen av akuttberedskapen
skaper utrygghet og usikkerhet hos folk og lokalsamfunn.
De regionale helseforetakene har ansvaret for ambulansetjenesten. En rekke steder blir det planlagt
kutt i tilbudet fordi sykehusene skal spare penger. Reisetid og avstand til helsetjenester er svært
viktig i akutte situasjoner. Sentralisering av ambulansetjenesten skjer samtidig som at
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fastlegeordninga, og dermed legevaktordninga i mange kommuner, er i krise. Sør-Troms regionråd
vil sterkt advare mot denne utviklingen.
Sør-Troms regionråd krever at hjulgående ambulanse, som er frontlinjen i akuttberedskapen, må
styrkes og ikke svekkes slik Helse Nord RHF planlegger.
Ambulansehelikopter er et svært viktig komplementært tillegg til hjulgående ambulanser, men vil
aldri kunne erstatte hjulgående ambulanser. Det vil alltid være behov for begge kapasiteter.
Sør-Troms regionråd er tydelig på at akutt sykdom må gis tidskritisk behandling og rask transport
til riktig nivå i helsetjenesten. Dette vil være livreddende, begrense funksjonstap og sikre god
folkehelse. Satsing på akuttkjeden er derfor god samfunnsøkonomi.
Sør-Troms regionråd vil sterkt advare mot den utviklingen vi har sett i den senere tid hvor
akuttberedskapen i kommunene steg for steg blir svekket. Legevakttjenesten er også sterkt
sentralisert de seneste årene, noe som innebærer at innbyggerne får lengre reisetid også til denne
tjenesten. At sykepleiere på sykehjem og frivillige brannmenn blir kurset i førstehjelp er et
supplement, men disse kan aldri erstatte ambulanse og legevakt.
Sør-Troms regionråd aksepterer ikke en utvikling der brannvesenet blir det nye helsevesenet ved
akutt sykdom. Ambulansetjenesten er faglig styrket de siste årene som et resultat av nye
kompetansekrav og forskrifter. At en styrka ambulansetjeneste i neste omgang sentraliseres er ikke
akseptabelt.
Trygghet er viktig for at mennesker skal ha mulighet til å leve i hele vårt langstrakte land. God
ambulansetjeneste er en forutsetning for trygghet og beredskap.

Med hilsen

Helene Berg Nilsen
Leder

Sturla Bangstad
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Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
Kopi til:
IBESTAD KOMMUNE
SALANGEN KOMMUNE
Skånland kommune
LAVANGEN KOMMUNE
LOABÁGA SUOHKAN
HARSTAD KOMMUNE /
HÁRSTTÁID SUOHKAN
GRATANGEN KOMMUNE
TJELDSUND KOMMUNE
KVÆFJORD KOMMUNE

Kopparvika 7
Postboks 77
Postboks 240
Nessveien 7

9450
9355
9439
9357

HAMNVIK
SJØVEGAN
Evenskjer
TENNEVOLL

c/o Postmottak,
Postboks 1000
Postboks 23
Tjeldøyveien 800
Bygdeveien 26

9479

HARSTAD

9471
9444
9475

GRATANGEN
HOL I TJELDSUND
BORKENES

