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Emne: SV: Helse Nords Strategi for prehospitale tjenester - uttalelse fra Saltdal sammen med 
Beiarn?
Vedlegg: 

Hei!

I Saltdal kommune har vi sammen med Beiarn kommune sett på Helse Nord sitt utkast til Strategi for 
prehospitale tjenester. 
 
Det er allerede litt på overtid for å sende uttalelse, dere ønsket egentlig å få inn uttalelse innen mandag 
08.11.21. Men vi rakk ikke å gjøre noe med saken før nå.
 
Nedenfor innspill på to punkter. 
Hilsen
 
Kjell Gunnar Skodvin
Kommuneoverlege
Tlf 46894673 eller 41403895
 

Utkast til Strategi for prehospitale tjenester – kommentar fra Saltdal og Beiarn kommuner.
 
Det er svært mye riktig og bra i  Strategiplanen. Bare på to punkter vil vi kommentere særskilt:
 

1. Akuttmedisinsk samhandling og øvelser
Akuttforskriften § 4 sier at Virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester skal sikre at personellet som 
utfører tjenestene får nødvendig opplæring og trening i å utføre egne arbeidsoppgaver og trening i 
samhandling og samarbeid mellom alle leddene i den akuttmedisinske kjeden.
 
Dette forholdet er tatt opp i Strategiplanen her:

 Pkt. 2.3 Nærmere om enkelte bestemmelser og krav i lov og forskrift, Samarbeidsavtaler mellom 
kommuner og helseforetak, pkt. g) side 14

 Pkt. 4.5.2 Identifiserte utfordringer (under Samhandling med kommunehelsetjenesten) side 43
 Pkt 5. Prioriterte strategiske innsatsområder for de prehospitale tjenestene i Helse Nord, Vi 

forbedrer gjennom samarbeid side 57.
 
Akuttforskriftens krav om samhandlingstrening og øvelser har ligget fast i mange år, det er nevnt i alle 
Tjenesteavtalene men i mange tilfeller blir dette ikke gjennomført.
 
Vårt forslag blir derfor å skrive noe enda mer forpliktende i Strategiplanen: F. eks. kunne det stå at alle 
Helsefellesskapene får i oppdrag å ta opp som sak å lage en plan for hvordan dette forskriftskravet skal 

ADVARSEL: Denne eposten kommer fra utsiden av din organisasjon. Ikke klikk på lenker eller åpne 
vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 

https://lovdata.no/forskrift/2015-03-20-231/%C2%A74


etterleves? Helsefellesskapet tar opp saker som berører både helseforetaket og de kommunene som 
ligger under helseforetaket. Det må gå an at både helsefellesskap og kommuner gjør forpliktende vedtak 
om hvordan dette skal organiseres. Det mangler ikke idéer og modeller.
 

2. Prehospitale prosedyrer 
Under 4.5.2 Identifiserte utfordringer (under Samhandling med kommunehelsetjenesten) side 43 er det 
også nevnt at Leger i primærhelsetjenesten blir ikke godt nok involvert ved utarbeidelse og 
implementering av prehospitale prosedyrer. Det mangler også systemer for tilbakemelding på og 
evaluering av prosedyrene. Ett forslag her er at alle legevaktsleger sikres tilgang til de akuttmedisinske 
prosedyrene som ambulansetjenesten har gjennom appen Bliksund. Legevaktsleger ved Indre Salten 
legevakt har nettopp fått slik tilgang, dette vil styrke samarbeidsmulighetene.
 
Kjell Gunnar Skodvin
Kommuneoverlege
Saltdal helsesenter, Jernbanegata 45, 8250 Rognan, tlf. 468 94 673 (arb.) eller 414 03 895 (priv.)
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Emne: Møte om strategi for prehospitale tjenester mv. 1. november - bakgrunnsdokumenter 
 
Til kommunene i Nord-Norge,
 
Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, KS Nord-Norge 
 
 
Vi viser til epost datert 8. oktober 2021 med invitasjon til møte om arbeidet med strategi for 
prehospitale tjenester mv.
 
Vedlagt følger to notater som grunnlag for diskusjon i møtene:
 

 Strategi for prehospitale tjenester Helse Nord 2022 – 2025
 Notat om tilrådning om endelig plassering av ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland

 
 
Som omtalt i eposten datert 8. oktober, pågår utredningsarbeidet for fullt. 
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Vi vil derfor understreke at de to vedlagte dokumentene er utkast som fortsatt er under arbeid. 
Vi legger imidlertid til grunn at å sende ut disse på forhånd gjør det mulig å bruke mer av den avsatte 
tiden i møtet til dialog om innholdet. 
 
Det vil også være anledning til å komme med skriftlige innspill. Av hensyn til tidsfristene vi har for 
arbeidet, må vi be om å få skriftlige innspill innen en uke etter at møtene er avholdt.    
 
 
 
Vel møtt til møter på teams!
 
Med vennlig hilsen
 

Mette Bakkeli | Prosjektdirektør
Helse Nord RHF | Seksjon for somatikk – og laboratorietjenester
 
Tlf: +47 950 44 767
web | twitter | facebook
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