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Kommentarer; Alta kommune jobber for et fullverdig akutt og føde tilbud ved 
klinikk Alta, vårt høringssvar til strategien for prehospitale tjenester gis med 
mål om forbedrede prehospitale tjenester for pasienter i Altaregionen. 
 
2. Nasjonale mål og rammer.  
2.1. Kommuner og helseforetak skal etablere helsefellesskap.  
Hvordan skal kommuner og helseforetak bli «likeverdige partnere» i et slikt helsefellesskap? 
Det er viktig at ikke foretakene blir premissleverandøren for denne avtalen alene.  
Fastlegene er nøkkelpersoner i samarbeid rundt pasientene. De må derfor få en sentral rolle 
i utviklingen av helsefellesskapene. Det må derfor være et fokus og beskrivelse av hvordan 
man skal integrere fastlegene i helsefellesskapet. Det må etableres bistillinger som 
samhandlingsmedarbeidere.  
 
2.3 Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak  
Pkt d) Avklare og beskrive ansvar, roller og rutiner for utrykning og samhandling i akutte 
situasjoner (alvorlig sykdom og traumer) – 
Alta kommune er en av få kommuner innenfor HelseNord som har akutt slagalarm.  
Alta kommune er dermed svært opptatt av at det etableres egne, lokale og sømløse rutiner 
knyttet til slagalarm i Alta. I dag kan det være uklare ansvarsområder mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten både i forhold til vurdering, behandling og transport.  
Pkt g) Ta initiativ til, og delta i trening og øvelser –  
Det må tydeliggjøres ansvar og økonomiske forhold rundt deltakelse av spesielt 
ambulansepersonell i prehospitale samtreninger.  
 
2.4 Aktører og organisering av prehospitale tjenester 
AMK 
Vi opplever ofte forskjellig virkelighetsforståelse – hvem har ansvaret når legevaktslege ikke 
får transport som «rekvirert» via AMK? Vi opplever at AMK administrativt er svært lite 
tilgjengelig for gjennomgang av hendelser som har vært uheldige, for å se på 
forbedringsområder. Vi har ikke mottatt noen svar på henvendelser.  
Tiltak: Vi ønsker oss en fast samarbeidsarena hvor leder ved AMK deltar, sammen med 
representanter fra kommunene, og hvor problemområder kan diskuteres slik at vi kan finne 
omforente løsninger.  
Dagens ordning med ambulansebytte for pasienter som blir fraktet mellom Alta og 
Hammerfest må avvikles. Om dette krever en styrking av ambulansetjenesten så må det 
bevilges penger til dette slik at pasientens beste som er å bli kjørt direkte til sykehus 
ivaretas. Ambulansens responstid til distriktene må ivaretas på en tilfredsstillende og god 
måte. 
God kvalitet i offentlig pasienttransport for planlagte konsultasjoner og inngrep må også 
ivaretas på en god måte. Vi er kjent med at det er ordninger for dette eksempelvis mellom 
Narvik og Harstad som fungerer godt. 
 



 
  
Luftambulansetjenesten  
Fungerer nå godt. Et område som må belyses er imidlertid ansvarsforhold mellom 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i forbindelse med transport av alvorlig 
syke pasienter. Fra Alta skjer dette ofte med fly, som ikke er bemannet med lege. Sykepleier 
på flyet vil da noen ganger anmode legevaktslegen om å ledsage pasienten på flyet. Vi 
etterspør klare avtaler på dette området, da det etter lovverket er spesialisthelsetjenesten 
sitt ansvar å ledsage disse pasientene. I Alta har vi i tillegg fått en sengepost som tilhører 
foretaket (klinikk Alta), men hvor det ikke er noen beredskap for hvem som skal følge disse 
pasientene til sykehus ved forverring av tilstanden. Klinikk Alta har forespurt Alta 
kommunale legevakt om å stille med legefølge til disse pasientene, men dette har Alta 
Legevakt ikke kapasitet til per d.d. Det har tidligere vært snakk å få en anestesilege 
stasjonert på flybasen i Alta – dette ville hjulpet både foretaket og legevakta med tanke på 
ledsagelse av pasienter til sykehus.  
 
Akutthjelpere:  
Ansvarsforholdet er uklart ved bruk av akutthjelpere. Mange av disse er ikke helsepersonell, 
men har fått en enkel opplæring i førstehjelp. De kan gi medisiner (ASA, O2). Uklart hvem 
som har ansvaret her hvis det gjøres feilvurderinger.  
 
 
3. Regionale mål og rammer 
3.4.4. Landingsplass for helikopter ved sykehus 
Det er problematisk at det ikke er landingsplass for helikopter ved Hammerfest sykehus.  
For Altas befolkning gjør det dels at fordelene med å vente på helikopter med lege om bord 
veies litt opp av det å få pasienten av gårde med fly, da pasienten uansett må fraktes med 
ambulansebil både til flyplassen i Alta og mellom flyplass og sykehus i Hammerfest. Det at 
det uavhengig av hverandre planlegges med nytt sykehus og ny flyplass som ligger lengre fra 
hverandre enn i dag er også svært uheldig i denne sammenheng. Vi reagerer kraftig på at de 
over 26.000 pasientene fra Altaregionen får lengre reisevei til sykehus dersom flyplassen i 
Hammerfest flyttes. Dette er et forhold som må vektlegges i stor grad i flyplassdiskusjonen. 
I tillegg kommer belastningen for pasienten med enda en forflytning fra et transportmiddel 
til et annet, og med potensialer for feil både i kommunikasjonen og rent fysisk med 
pasienten.  
 
 
4. Dagens situasjon- utviklingstrekk og utfordringer 
4.3.1 Dagens situasjon og utviklingstrekk 
Helse Nord bør legge til rette for at flere foretak sammen med sine respektive kommuner 
kan samarbeide om utvikling av prosedyrer for ulike kliniske akutte tilstander. De 
prosedyrene som etableres innenfor enkelte regioner bør kunne spres til øvrige 
foretak/kommuner. 
 
4.4 Transporttilbudet til psykisk syke og ruspasienter 
I strategiplanen er det fokusert på transport av psykisk syke og ruspasienter. Alta kommune 
opplever logistikken rundt transport av denne pasientgruppen som svært utfordrende. Dette 



har blitt belyst gjennom en rekke kanaler over mange år, uten at det har blitt forbedringer. 
Dette er en pasientgruppe som gjerne er ressurssvake, i liten grad taler egen sak og dermed 
ofte blir nedprioritert. Alta Legevakt opplever at psykisk syke pasienter må vente på 
transport til sykehus i opptil flere døgn. Dette er gjerne svært syke pasienter som har behov 
for rask utredning og behandling på sykehusnivå. Dette er pasienter som vurderes innenfor 
lov om psykisk helsevern, tvungen observasjon og/eller behandling.  Økt ventetid medfører 
økt behov for bruk av tvang og medisinering enn det som er nødvendig. Ved bruk av 
lufttransport, som er eneste aktuelle reisemåte, er det også behov for politifølge. Dette 
krever økte ressurser og koordinering som legevaktene bruker mye tid og ressurser på. AMK 
burde i større grad ta styring over denne koordineringen, slik at de lokale legevaktslegene 
kan bruke sin tid til legebehandling og ikke koordinerings- og logistikkarbeid.  En mer og 
bedre forutsigbar ledsagertjeneste er ønskelig. Ledsagertjenesten i dag fungerer ikke, 
hverken ved frivillig eller tvungen behandling. 
Alta kommune ønsker betydelig mer fokus og økt satsing på transport av denne 
pasientgruppen. Vi ønsker også systematisk kartlegging av ventetider for ambulansefly for 
denne pasientgruppen samt en konkret lokal kvalitetsindikator med mål om transporttid slik 
Helgelandssykehuset har etablert.  
 
4.5 Samhandling med kommunehelsetjenesten 
Det er viktig med god dialog mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. 
Samhandlingsavtalene mellom nivåene bør være av en slik art at helsepersonell som utøver 
tjenesten har bidratt til denne. Utøvende helsepersonell bør kjenne til avtalene og kjenne 
seg igjen i avtalen i forhold til den kliniske hverdagen. Det bør etableres faste møtepunkter 
for faglig meningsutveksling, utvikling av retningslinjer og evaluering av disse.  
En samhandlingsavtale bør være forpliktende i forhold til utvikling av skriftlige felles 
prosedyrer i forhold til en rekke akuttmedisinske hendelser. I dag forholder legevakta i Alta 
seg til prosedyrer fra Legevaktshåndboken, mens Finnmarkssykehuset bruker Bliksund. Det 
er på ett vis fint, men også problematisk der disse prosedyrene ikke samsvarer. Dette kan 
skape usikkerhet hos nye leger. Det er også problematisk at Finnmarkssykehuset ensidig ber 
legevakta om å forholde seg til deres prosedyrer uten at dette er diskutert med oss. Våre 
nye leger får utdelt et info-brev fra Finnmarkssykehuset om forventninger, uten at dette har 
vært drøftet grundigere med representanter fra primærhelsetjenesten. Vi har for øvrig bedt 
om å få opplæring i enkelte av prosedyrene, f.eks administrering av medisiner som 
ambulansen har tilgjengelig som vi per i dag ikke har på legevakta (Ketalar), da det vil gjøre 
det enklere for lege å ta stilling til dosering og om det skal gis når lege blir spurt. Dette er et 
eksempel på hvordan vi ikke føler oss som likeverdige partnere i samhandlingen. 
Det bør være fokus og pliktende samarbeid i forhold til regelmessig samtrening/øvelser (f. 
eks BEST). I samhandlingsavtalen bør det også være nedtegnet hvem som har ansvaret for 
organisering og drift av denne samtreningen.» 
 
 


