
Høringsuttalelse fra Lødingen kommune 

«Strategi for prehospitale tjenester Helse Nord 2022-2025» 

Lødingen kommune har tidligere gitt høringsuttalelse til Notat fra Helse Nord datert 26.10.21: «Om 

tilrådning om endelig plassering av ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland» (vedlegges her). 

Vi ønsker også å gi høringsuttalelse til «Strategi for prehospitale tjenester Helse Nord 2022-2025», og 

har dessuten avslutningsvis noen tilleggskommentarer vedrørende lokalisering av 

ambulansehelikopterbasen. 

Vi oppfatter at strategidokumentet gir en grundig og åpen gjennomgang av alle problemstillinger, 

noe som er svært viktig, og bidrar til stor og betryggende tillit til Helse Nord. 

Vi noterer oss også at det vektlegges/vil bli vektlagt god dialog og samhandling med alle ledd i det 

prehospitale tjenestetilbudet, noe som selvsagt er viktig for å sikre at hele kjeden fungerer best 

mulig, og at innsatsen fra Helse Nord sin side kan rettes inn mot helhetlige forbedringstiltak. 

Det er også betryggende med full åpenhet om tilsyn som Helsetilsynet har utført, med informasjon 

om resultatene av disse, og forbedringstiltak som iverksettes. 

En stor del av rapporten gjelder omtalen av de forskjellige transportløsningene i den akuttmedisinske 

kjeden. Bilambulansene er den primære og viktigste ressursen som i første fase settes inn. Denne 

ambulansetjenesten har en sentral rolle i å sikre pasienten rett behandling til rett tid og på rett nivå. 

Når bilambulanse (eller båt) ikke er tilgjengelig eller ligger for langt unna, er luftambulanse neste 

trinn. Luftambulansetjenesten er (sitat): sentral for effektiv behandling, transport og beredskap ved 

akutt sykdom eller skade. Ambulansefly er også viktig for transport av pasienter mellom sykehus. 

Tjenesten bidrar til et mer likeverdig helsetilbud i hele landet og til at pasientene kan dra nytte av 

moderne behandlingstilbud ved tidskritiske tilstander og når det er lang avstand til aktuelt sykehus. 

I vedlegget til strategiplanen er det vist en oversikt over teoretisk dekningsgrad med bil- og 

båtambulanse for alle kommunene i Nord-Norge. Lødingen kommune ligger på gjennomsnittet med 

85 % dekningsgrad innen 25 minutter, men likevel klart «dårligere» enn de øvrige kommuner i 

Vesterålssamarbeidet. Det er også store variasjoner mellom kommunene i landsdelen. 

Vi registrerer også at helikopterressursene i Nord-Norge vil bli styrket, og at det nå gjenstår å 

bestemme lokalisering av ambulansehelikoptret i Midtre Hålogaland. 

Enkelte geografiske områder ligger bedre til rette med flyplasser, med tanke på utnyttelse av 

ambulansefly. Noe som også kommer frem i utredningen fra 2019. 

Når man skal bestemme lokalisering og dimensjonering av de ulike tilbudene i den akuttmedisinske 

kjeden, er det helheten mellom disse tilbudene, nærhet og tilgjengelighet til flyplass, og avstander til 

sykehus som må legges til grunn.  

Vi har tillit til at Helse Nord gjør gode og helhetlige avveininger og vurderinger både når det gjelder 

lokalisering av bilambulanser, ambulansehelikoptre, redningshelikoptre og ambulansefly, samt 

nødvendig apparat (AMK) for å sikre en optimal bruk av disse i ulike situasjoner som krever 

akuttbistand. 

Lødingen kommune er også tilfreds med at det nå er etablert Helsefellesskap Troms og Ofoten, og at 

det videre skal etableres faglige samarbeidsutvalg for spesifikke tema og arbeidsområder der det skal 

utarbeides konkrete prosedyrer og tjenestemodeller.  Vi er enige i de utfordringer som er listet opp i 



pkt. 4.5.2 i strategiplanen, og støtter de forbedringstiltak som er listet opp på side 62-63 i 

dokumentet. En slik involvering av kommunene og vår primærhelsetjeneste vil bety en styrking av 

første ledd i kjeden. 

Vi har også notert oss kap. 4.3 «Kvalitet i prehospitale tjenester». Her trekkes det frem at man 

mangler nasjonalt prosedyreverk for prehospitale tjenester, og herunder at det er få prosedyrer som 

er utviklet i samarbeid med kommunene. Videre at man mangler kvalitetsindikatorer på noen 

områder. Vi støtter derfor de forbedringstiltak som er listet opp på side 60-61 i dokumentet, og ser 

frem til handlingsplaner for videre samarbeid med kommunene om dette. 

Vi registrerer også at Helse Nord har en bedre måloppnåelse enn de øvrige helseforetakene når det 

gjelder utrykningstid for ambulanse i tettbygde strøk, men ligger noe under når det gjelder de øvrige 

foretakene mht. utrykningstid i grisgrendte strøk. Dette illustrerer jo at man til tross for relativt 

større dekning med bilambulanser, har en stor og utfordrende geografi i landsdelen som skal dekkes. 

Noe som selvsagt må legges til grunn når de økonomiske rammene for helseforetaket skal fastsettes. 

Lødingen kommune støtter den strategiplanen som er presentert, og ser frem til videre samarbeid 

når de ulike strategier og forbedringstiltak skal iverksettes. 

Avslutningsvis vil vi ta med noen tilleggskommentarer om base for ambulansehelikopter for Midtre 

Hålogaland. Vi viser da til Nordland Fylkesting sin høringsuttalelse i sak 023/2022 om prehospitale 

tjenester, der man har valgt å ta med en anbefaling om lokalisering av ambulansehelikoptret for 

Midtre Hålogaland. 

Vi er svært overrasket over at Fylkestinget i Nordland har valgt å se bort fra den grundige 

utredningen som Helse Nord og Luftambulanse gjorde i 2019, at man har valgt å se bort fra den 

betydelige ressursen som redningshelikoptret i Bodø representer fra Salten og nordover, og at man 

har valgt å se bort fra ambulanseflyets viktige rolle i Lofoten/Vesterålen, med 4 flyplasser i kort 

avstand fra byene og de to sykehusene. Isteden har man valgt å argumentere med at 

ambulansehelikoptret bør lokaliseres til Stokmarknes for å gi befolkningen nord for Saltfjellet et 

bedre tilbud. Vi har vanskelig for å forstå en slik argumentasjon, spesielt i lys av den grundige 

utredningen som ble gjort i 2019, og som konkluderte med at basen bør ligge øst og sør for værskillet 

over Hinnøya. 
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