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Høring - Strategi for prehospitale tjenester Helse Nord 2022-2025 

 

Sammendrag 
Nordland fylkesting har i sitt høringsinnspill fokus på Helse Nord RHF sin oppfølging av 
helsetilsynets tilsyn av ambulanseflytjenesten, distriktsdimensjonen i de prehospitale 
tjenestetilbudene, plassering av ambulansehelikopter som kan bidra til å gi befolkningen nord 
for Saltfjellet et bedre akuttilbud samt samarbeidet mellom Helse Nord RHF og Nord 
universitet. 

Bakgrunn 
Helse Nord RHF har sendt ut Strategi for prehospitale tjenester 2022 – 2025 på høring med 
høringsfrist 7. mars 2022. 

Problemstilling 
Bil- og båtambulansetjenesten, sammen med den kommunale legevakttjenesten, er 
ryggraden i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus. Det har vært en vesentlig 
styrkingen av luftambulansetjenesten i Nord-Norge de senere årene. Helse Nord ønsker 
gjennom strategien å sikre at helheten i tilbudet blir ivaretatt ved at det er god nok 
kompetanse og kvalitet i alle leddene i de prehospitale tjenestene.  

Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022–2025 skal gi overordnede rammer og 
føringer for arbeidet med helseforetakenes utviklingsplaner. Helseforetakene skal i 
samarbeid med kommunene i sitt opptaksområde gjennomgå de akuttmedisinske tjenestene 
utenfor sykehus. Strategien følger også opp flere funn i Helsetilsynets rapport «Tilsyn med 
ambulanseflytjenesten» (2021). 

Et viktig satsingsområde i strategien er mer standardisering mellom helseforetakene i 
regionen. Dette gjelder blant annet for prosedyrer, utstyr og fagutvikling. Ny teknologi og IKT-
løsninger skal etter planen innføres i løpet av strategiperioden. Dette forventes å få stor 
betydning for kvalitet og utvikling av tjenestene og er et viktig virkemiddel for å få til mer 
standardisering. Helse Nord skal også arbeide systematisk med å få til bedre prioritering og 
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fordeling av luftambulanseressursene – både mellom pasientgrupper og mellom geografiske 
områder i regionen.  

Bil-, båt og luftambulansetjenesten 
Helse Nord RHF vedtok i 2006 offentlig drift av bilambulansetjenesten, og at den skal ha en 
desentralisert struktur der geografi og bosetning i stor grad avgjør ressursbehovet. Det er til 
sammen 119 bilambulanser og 13 ambulansebåter i drift i Helse Nord. Minst 23 400 
innbyggere har ambulansebåt som eneste eller raskeste «bakke-ressurs» ved behov for 
øyeblikkelig hjelp, de fleste knyttet til Helgelandssykehuset. Helseforetakene har også avtale 
med Redningsselskapet om bruk av redningsskøyte ved behov. 

Luftambulansetjenesten er spesielt viktig for akuttberedskapen i Nord-Norge og har følgende 
fordeling i landsdelen: 

· Finnmarkssykehuset: Ambulansehelikopter og ambulansefly i Kirkenes, 
ambulansefly i Alta og redningshelikopter i Banak. 

· UNN: Ambulansehelikopter samt ambulansefly i Tromsø. I løpet av 2022 kommer 
det et nytt ambulanse-jetfly i Tromsø, og det er vedtatt å opprette 
redningshelikopterbase i Tromsø i 2022. I Harstad er det midlertidig lokalisert et 
ambulansehelikopter. 

· Nordlandssykehuset: Redningshelikopter og ambulansefly i Bodø. 
· Helgelandssykehuset: Ambulansehelikopter og ambulansefly i Brønnøysund. 

Dekningsgrad av ambulanseressurser 
Ambulansebil, -båt og helikopter er rangert i et hierarki i beregninger av dekningsgrad av 
ambulanseressurser. Det er lagt til grunn at bilambulanser alltid brukes når de kan, 
båtambulanser brukes der bilambulanse ikke er aktuell ressurs, og helikopter i de 
tilfellene der bil eller båt ikke kan nås innenfor responstidsberegningene som er lagt til 
grunn. For bilambulanse er måltallet at pasienten skal nås innen 25 minutter, med 
reaksjonstid på 5 minutter og kjøretid på 20 minutter. For båt og helikopter skal 
pasienten nås innen 45 minutter, med reaksjonstid på 15 minutter og kjøretid på 30 
minutter. De teoretiske beregningene viser at alle innbyggere i Nordland kan nås med ett 
av transportmidlene innenfor måltallene. 

Indikatorer i ambulansetjenesten i 2020 
· Indikatoren «AMK – Tid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted»: I 

Helse Nord var ambulansen framme på hendelsesstedet innen 12 minutter i 77,7 
pst. av hendelsene i tettbygde strøk. I grisgrendte strøk var ambulansen framme i 
78,1 pst. av hendelsene innen 25 minutter i Helse Nord. Dette er landets beste 
resultat. 

· Indikatoren «Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende»: Andelen var 86,1 
pst. av tilfellene på nasjonalt nivå, mens den i Helse Nord var på 83,3 pst.  

· Indikatoren «Hjertestans – vellykket gjenopplivning etter hjertestans»: 30 pst. fikk 
tilbake egen hjerterytme målt på nasjonalt nivå, mens i Helse Nord var andelen 27 
pst.  

· Indikatoren «Andel behandlet med trombolyse»: Andelen nasjonalt var 21 pst., 
mens andelen i Helse Nord var 19 pst.  

· Indikatoren «reperfusjonsbehandling innen anbefalt tid ved STEMI (blodpropp-
løsende medisin eller utblokking)»: Andelen nasjonalt var 63 pst., mens andelen i 
Helse Nord var 32 pst.  

· Indikatoren «trombolyse innen anbefalt tid»: Andelen nasjonalt var 25 pst., mens i 
Helse Nord var andelen 16 pst.  
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· Indikatoren «operasjon innen 24 timer ved hoftebrudd»: Andelen nasjonalt var 56 
pst., mens andelen i Helse Nord var 50 pst. 

Prioriterte tiltak i strategien 
Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022 – 2025 tar utgangspunkt i de samme 
fem innsatsområdene som er vektlagt i Strategi for Helse Nord RHF 2021 – 2024. Følgende 
tiltak er prioritert i perioden:  

Vi planlegger og styrer helhetlig og langsiktig 

For å ivareta kontinuerlig forbedring og bærekraftig utvikling legger vi de neste fire årene 
innsats i å:  

· arbeide systematisk med bedre prioritering og fordeling av luftambulanseressursene 
– både mellom pasientgrupper og mellom geografiske områder i regionen  

· utrede AMK-strukturen i Helse Nord, herunder realisere faglige og organisatoriske 
forbedringer, samt økonomiske gevinster knyttet til innføring av ny teknologi  

· forbedre kapasiteten i tilbringertjenesten til og fra flyplass/landingsplass for 
helikopter, basert på bilambulanser med fagpersonell fra sykehusene  

· differensiere og øke kapasiteten i bilambulansetjenesten gjennom felles regionale 
retningslinjer for- og økt bruk av syketransportbiler («hvite biler»)  

· ta i bruk mulighetene i ny teknologi for forbedret tilgjengelighet og beredskap i 
bilambulansetjenesten 

· utvikle felles regionale prosedyrer og opplæringspakker for personell i 
bilambulansetjenesten og i samarbeid med kommunene  

· utvikle strukturer for å ivareta regional fag- og systemutvikling, forskning, forvaltning 
og rapportering i Helse Nord, herunder lederforum og fagråd 

Vi stiller krav til kvalitet i pasientbehandling 

For å ivareta kontinuerlig forbedring og bærekraftig utvikling legger vi de neste fire årene 
innsats i å:  

· profesjonalisere og etablere en mer forutsigbar ledsagertjeneste ved transport med 
ambulansefly for pasienter til behandling i tvungent psykisk helsevern – i samarbeid 
med fagmiljøer i psykisk helsevern og politiet  

· utvikle og innføre opplæringsprogram for hele ambulansetjenesten for god 
ivaretakelse av pasienter med sykdomsutløst utagerende atferd  

· innføre og ta i bruk nye IKT-løsninger og P-EPJ i de prehospitale tjenestene og 
utnytte mulighetene i de teknologiske løsningene til å få felles styringsdata, felles 
systemer for avviksrapportering og oppfølging av tjenesten i hele regionen  

· følge opp og etterleve funn i riksrevisjons- og tilsynsrapporter som berører det 
prehospitale området med egne handlingsplaner i helseforetakene  

· implementere omforente behandlingsprosedyrer for aktuelle pasient- og 
diagnosegrupper i hele regionen, i samarbeid med kommunene 

· innføre felles regionalt prosedyreverk i ambulansetjenesten gjennom deltakelse i 
FRAM-samarbeidet og bidra til at leger i primærhelsetjenesten får tilgang til dette 
digitalt  

· vurdere etablering av én eller flere prehospitale opplærings- og treningssentre i 
regionen  

· tydeliggjøre og profesjonalisere rollen til AMK-legen  
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· legge til rette for felles kompetanseplan for AMK-leger og AMK-operatører 

Vi forbedrer gjennom samarbeid 

For å ivareta kontinuerlig forbedring og bærekraftig utvikling legger vi de neste fire årene 
innsats i å: 

· sikre at kommunene blir involvert i arbeidet med helseforetakenes utviklingsplaner 
og at det gjennomføres felles ROS-analyser som grunnlag for revidering av 
samarbeidsavtalene  

· utrede og utvikle alternative modeller for tilpasset akuttmedisinsk beredskap i 
distriktene i samarbeid med kommunene 

· sikre involvering og forankring i relevante fagmiljøer både i kommuner og sykehus 
ved utvikling av felles prosedyrer og tjenestemodeller  

· legge til rette for digital deling av prosedyrer og verktøy og systemer for 
tilbakemelding og evaluering  

· styrke det faglige samarbeidet mellom pre- og intrahospitale fagmiljøer i 
akuttmedisinske situasjoner  

· bidra i opplæring og trening av frivillige førstehjelpsgrupper (akutthjelpere) og 
kommunalt helsepersonell sammen med ambulansetjenesten i samarbeid med 
frivillige og ideelle organisasjoner  

· utnytte teknologiske nyvinninger innen video-kommunikasjon og annen elektronisk 
kommunikasjon for bedre samhandling mellom kommunehelsetjenesten, 
ambulansetjenesten, AMK- og LV-sentralene og akuttmottakene 

Vi legger til rette for attraktive arbeidsplasser 

For å ivareta kontinuerlig forbedring og bærekraftig utvikling legger vi de neste fire årene 
innsats i å:  

· initiere et arbeid som sikrer god medvirkning med tillitsvalgte og vernetjenesten, for 
å gjennomgå arbeidstidsordningene i ambulansetjenestene, med sikte på mer 
ensartede ordninger på tvers av helseforetakene  

· på sikt avvikle hjemmevaktordning i ambulansetjenesten der det er hensiktsmessig  
· sikre at krav til arbeidslokaler mv. i ambulansetjenesten blir ivaretatt  
· innføre bemanningsplanlegging som også omfatter ferieavvikling og fagutvikling  
· ha bevissthet om og tilrettelegge for at det fortsatt skal være personell med ulik 

utdanningsbakgrunn i ambulansetjenesten, der ambulansefagarbeidere fortsatt vil 
være grunnstammen  

· i samarbeid med aktuelle læresteder tilrettelegge for videreutdanning og 
kompetanseutvikling for alle ansatte i ambulansetjenesten og prehospitale tjenester 
for øvrig, samt sikre lærlinge- og studieplasser i tjenesten  

· tilrettelegge for seniortiltak gjennom mer differensierte arbeidsoppgaver, for 
eksempel ved flere syketransportbiler («hvite biler») i tjenesten  

· benytte systematikken i medarbeiderundersøkelsen ForBedring for å utvikle godt og 
sikkert arbeidsmiljø, herunder systematisk de-brief samt oppfølging etter vold- og 
trusselhendelser 
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Vi er forberedt 

For å ivareta kontinuerlig forbedring og bærekraftig utvikling legger vi de neste fire årene 
innsats i å:  

· følge opp læringspunkter etter evaluering av øvelser og hendelser, herunder covid-
19-pandemien  

· følge opp arbeidet knyttet til operative beredskapsplaner med Forsvaret, herunder 
samhandling og kommunikasjon i den akuttmedisinske kjeden  

· utdanne innsatsledere helse (ILH) i tråd med nasjonal veileder for helsetjenestens 
organisering på skadested  

· sikre kontinuerlig oppdatert oversikt over masseskaderessursene til andre etater og 
organisasjoner  

· sikre kompetanse innen smittevern, CBRNe- og PLIVO-hendelser • ha en realistisk 
plan for opplæring og øvelser  

· utarbeide dimensjonerende scenario for katastrofeberedskap i hele krisespekteret i 
samarbeid med nasjonale myndigheter og regionale samvirkeaktører  

· videreutvikle det internasjonale samarbeidet med våre samvirkeaktører i 
nordområdene for å skape en større robusthet i vår region 

 
Drøfting 
Strategien for prehospitale tjenester er godt utredet og har tatt tak i ulike utfordringer som 
tidligere er påpekt blant annet av Helsetilsynets tilsyn med ambulanseflytjenesten i 2021. 
Strategidokumentet peker på en rekke utfordringer som strategien skal arbeide for å løse. 
Blant annet:  

· Det er uønsket variasjon i tilbudet og kapasitetsutnyttelsen i de akuttmedisinske 
tjenestene. Det mangler styringsdata og verktøy for beslutningsstøtte i de 
prehospitale tjenestene på grunn av ulike systemer og registreringspraksis i 
helseforetakene. Behov for å understøtte de prehospitale tjenestene med 
standardisering av prosedyrer, nytt teknologisk utstyr og IKT-løsninger (informasjon 
i sanntid, bildekommunikasjon mm) 

· Lang ventetid med ambulansefly pga manglende tilgang på bilambulanse 
· Lang ventetid på transport for ruspasienter og psykisk syke som gjør at det kan 

oppstå krevende og uverdige situasjoner for pasientene. Behov for økt kompetanse 
for ledsagere for å håndtere sykdomsutløsende utagerende avferd. Uklarhet om 
praksis for anmodning om – og ventetid på - bistand fra politiet 

· Manglende arenaer for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten, behov for omforente prosedyrer som avklarer ansvarsforhold 
mellom legevakt/kommunehelsetjenesten og ambulansetjenesten og felles 
opplæring, trening og kompetanseoverføring mellom aktørene lokalt 

· Utfordrende å rekruttere og beholde ambulansepersonell, særlig ved små 
ambulansestasjoner i distriktene - få oppdrag, stor vaktbelastning og hjemmevakt er 
viktige årsaker 

· Det mangler dimensjonerende scenario for hvilken katastrofeberedskap Helse Nord 
skal sørge for. Det er behov for en gjennomgang av prosedyrer for bruk av militære 
og sivile ressurser i beredskapen. 

· Helse Nord dekker 45 pst. av landarealene i Norge men har bare 9 pst. av 
befolkningen. Dette forutsetter en svært desentralisert bilambulansetjeneste med 
mange lokasjoner og store beredskapskostnader for å oppfylle veiledende føringer 
for responstider. Det vil være en utfordring å finansiere framtidige ressurs- og 
beredskapsøkinger  

· Aktivitetsøkning i bil- og båtambulansetjenestene, som også påvirkes av 
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legedekning i kommunene, følges ikke automatisk opp med tilsvarende økning i 
finansieringen. Prehospitale tjenester er ikke omfattet av aktivitetsbasert 
finansiering (ISF)  

Medvirkning 
Høringen ble sendt til medvirkningsorganene for innspill samme dag som saken ble opprettet 
i WebSak. 

Eldrerådet svarer: Det som er viktig og som bør ivaretas i denne saken, er personer med 
psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. Når de trenger behandling, og må reise langt til 
sykehus, må det kunne gjøres på den beste og korteste måten, og det må være med 
ambulansefly. Denne pasientgruppen trenger spesiell omsorg av folk som kjenner de og 
deres behov. Kompetente hjelpere må det være. 

Fylkesrådets vurdering 
Helsetilsynets tilsyn med ambulanseflytjenestene i Nord-Norge viste at Helse Nord RHF 
mangler kunnskap om kvaliteten i de prehospitale tjenestene. I rapporten som ble avgitt 14. 
juli 2021 ble det nevnt en rekke faktorer ved tilrettelegging og gjennomføring av 
ambulanseflyoppdrag som påvirker den samlede transporttiden og som bidrar til 
unødvendige forsinkelser for pasienten. Rapporten viste til følgende eksempler: 

· Tidkrevende prosesser for rekvirering og bruk av ambulansefly 
· Tidkrevende avklaring av forsvarlig behandlingsted før transport 
· Mangel på medisinsk følgepersonell 
· Vaktbytter 
· Mangelfull beslutningsstøtte for sentrale vurderinger knyttet til iverksettelse av 

ambulanseflyoppdrag 
· Koordinering av ambulansebil og ambulansefly 

Rapporten tok i tillegg til akuttoppdrag opp utfordringen med lang ventetid for pasienter med 
psykisk lidelse. Gjennomsnittlig reisetid for denne pasientgruppen er på 10,5 timer og for 
enkelte reiser over 24 timer. 

Tilsynet avdekket at de regionale helseforetakene ikke har oppfylt sitt ansvar for 
tilrettelegging og styring av ambulanseflytjenesten. Svikten gjelder plikten til å planlegge, 
gjennomføre, evaluere og korrigere ambulanseflytjenesten. Luftambulansen har som følge 
av tjenestekjøp en ansvarsdeling mellom flyoperative og medisinskfaglige forhold. Det 
luftoperative og medisinskfaglige forhold må følges opp på en integrert måte for at 
ambulanseflytjenestene skal fungere som en helhetlig og koordinert helsetjeneste. 
Rapporten konkluderer med at det er uklart for aktørene hvem som har et slikt ansvar.  

Rapporten påpeker videre at de regionale helseforetakene mangler relevante styringsdata 
for å kunne vurdere om tjenesten som ytes er forsvarlig og de mangler tilstrekkelig grunnlag 
for å kunne planlegge, evaluere og om nødvendig korrigere tjenesten. 

Fylkesrådet mener at strategien for prehospitale tjenester behandler utfordringene som 
helsetilsynet har påpekt på en grundig måte. Samtidig dokumenterer strategien at Helse 
Nord på alle indikatorer, med unntak for utrykningstid, skårer lavere enn de andre regionale 
helseforetakene på kvalitet i de prehospitale tjenestene. Fylkesrådet mener at Helse Nord 
RHF gjennom strategien tar vesentlige grep for å lukke avvikene i tilsynsrapporten og for å 
tette gapet til andre helseforetak når det gjelder kvalitet i de prehospitale tjenestene. 
Tiltakene, sammen med statlig overtakelse av luftambulansen, vil kunne gi befolkningen i 
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Nord-Norge et bedre prehospitalt tjenestetilbud. 

Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nordland, Troms og Finnmark og på 
Svalbard sikres et likeverdig og faglig godt tilbud om spesialisthelsetjeneste. Det pågår for 
tiden en prosess i Helse Nord for å bestemme endelig plassering for base for 
ambulansehelikopter for Midtre Hålogaland. Fylkesrådet mener at denne prosessen burde 
vært en del av arbeidet med strategien for de prehospitale tjenestene.  

Helse Nord RHF planlegger at styrkingen av luftambulansetjenestene i Nord-Norge skal 
komme i Troms. Det er kommet et nytt ambulansehelikopter i Kirkenes, som avlaster 
beredskapen i Tromsø. I tillegg kommer et av de nye redningshelikoptrene til Tromsø. 
Samlet gir dette betydelig økt kapasitet ut fra Tromsø. Nordlandssykehuset er per i dag 
eneste helseforetak i Nord-Norge som ikke har ambulansehelikopter som en del av det 
prehospitale tjenestetilbudet. For befolkningen i Nordland nord for Saltfjellet vil en fortsatt 
plassering av ambulansehelikopter øst i Hålogaland bety et vesentlig dårligere prehospitalt 
tilbud enn for resten av landsdelen.  

Det er et velkjent og dokumentert værskille over Hinnøya som gjør at helikopteret i deler av 
året ikke kan krysse denne barrieren. Siden tilgangen på ambulansehelikopter allerede er 
større på østsiden, - og skal styrkes ytterligere i Troms, vil det være naturlig med en 
lokalisering av basen vest for værskillet. Dette vil sikre lufttransport-kapabilitet her, også de 
dagene Vesterålen og Lofoten er avskåret fra resten av helseregionen. Ifølge strategien 
ønsker Helse Nord RHF å arbeide systematisk med bedre prioritering og fordeling av 
luftambulanseressursene – både mellom pasientgrupper og mellom geografiske områder i 
regionen. Fylkesrådet anbefaler at ambulansehelikopteret plasseres i Vesterålen/Lofoten for 
å sikre befolkningen i Nordland nord for Saltfjellet et likeverdig helikoptertilbud som resten av 
Nord-Norge.  

Redningshelikopteret i Bodø er selvsagt en viktig ressurs men er samtidig en del av 
redningstjenestens infrastruktur. Vi lever i en sikkerhetspolitisk spent tid og 
Nordlandssykehusets tilgang på helikopter er avhengig av at redningshelikopteret ikke har 
annet oppdrag. 

Kommunene og spesialisthelsetjenesten har et felles ansvar for akuttberedskapen i Norge. 
Fastlegekrisen og geografisk store legevaktdistrikter er en utfordring for en helhetlig 
akuttkjede. I de nye helsefellesskapene skal kommunene og helseforetakene gjennomgå de 
akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus. Det skal legges til rette for 
samhandlingsarenaer, felles opplæring, trening og kompetanseoverføring mellom aktørene 
lokalt. 

Fylkesrådet er opptatt av kvaliteten på de prehospitale tjenestene i distriktene. Det skjer en 
rivende medisinsk og teknologisk utvikling der både diagnostikk og behandling kan starte når 
ambulansen kommer frem til pasienten. Dette vil gi pasienten bedre mulighet for å bli 
rehabilitert og gi bedre livskvalitet i etterkant av hendelsen. I områder med lang avstand til 
nærmeste sykehus er det avgjørende at ambulansene har ny teknologi og personell med 
kompetanse i å kunne starte diagnostisering og behandling.  

Det er flere vaktområder i Nordland med få oppdrag og liten pasientkontakt. 
Strategien viser også til at det er utfordrende å rekruttere og beholde personell i 
distriktene. Tiltak som å avvikle hjemmevaktordninger, styrke bemanningen 
gjennom å tilføre nye oppgaver og systematisk fag- og kompetanseutvikling vil 
kunne bidra til å styrke rekrutteringen til ambulansetjenesten i distriktene. Å 
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etablere én eller flere prehospitale opplærings- og treningssentre i regionen er et 
viktig bidrag i denne sammenhengen. Fylkesrådet stiller seg bak ambisjonen om 
å utrede og utvikle alternative modeller for tilpasset akuttmedisinsk beredskap i 
distriktene i samarbeid med kommunene.  

Nordland fylkeskommune har ansvar for å utdanne helsearbeidere – herunder 
ambulansepersonell. Fylkesrådet er tilfreds med at begge helseforetak i Nordland 
har inngått avtale med Nordland fylkeskommune om læreplassgaranti. Dette bør 
synliggjøres bedre i strategien for prehospitale tjenester.  

Nord universitet har utdanninger og kompetanse som kan bidra i gjennomføringen av 
strategien for prehospitale tjenester. Et av tiltakene i strategien er å utarbeide 
dimensjonerende scenario for katastrofeberedskap i hele krisespekteret i samarbeid med 
nasjonale myndigheter og regionale samvirkeaktører. Her kan Nord universitet med Nordlab 
og Øvelse Nord gi verdifulle innspill og bidra som samarbeidspart. Nord universitet har som 
ambisjon å etablere et nasjonalt innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke. 
Et samarbeid vil kunne bidra til gjensidig å styrke hverandres ambisjoner. 

Nord universitet tilbyr bachelor i paramedisin utdanning. Dette er en fortsatt ny og populær 
utdanning som har en overvekt av søkere blant menn og som kan bidra til å styrke kapasitet 
og kompetanse innen akuttberedskapen og prehospitale tjenester i Nord-Norge. Fylkesrådet 
ber Helse Nord RHF i samarbeid med Nord universitet å utrede hvordan denne utdanningen 
kan bidra til å styrke de prehospitale og akuttmedisinske tjenestene i landsdelen. 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 
Saken har ingen økonomiske og personellmessige konsekvenser. 

Andre konsekvenser 
Saken har ikke konsekvenser for likestilling, miljø/klima, folkehelse, universell utforming, 
bygningsmessige forhold, samfunnsansvar ved anskaffelser og evt. andre relevante forhold. 
Prehospitale tjenester har konsekvenser for folkehelsen.  

 

 
Fylkesrådets innstilling til vedtak 

1. Nordland fylkesting mener at strategien for prehospitale tjenester er godt utredet og 
følger opp utfordringene som Helsetilsynet har tatt opp i sitt tilsyn med 
ambulanseflytjenesten. Forslagene til tiltak, sammen med statlig overtakelse av 
luftambulansen, vil styrke den framtidige akuttberedskapen i Nord-Norge.  

2. Det har skjedd en rivende medisinsk og teknologisk utvikling der både 
diagnostisering og behandling kan starte når ambulansen kommer frem til pasienten. 
Nordland fylkesting ber om at Helse Nord RHF setter som krav at alle ambulanser i 
distrikter med lang vei til sykehus har utstyr og personell med kompetanse til å starte 
diagnostisering og behandling.  

3. Nordland fylkesting anbefaler at dagens ordning med hjemmevakt avvikles til fordel 
for vaktrom. Dette vil være et viktig personellmessig tiltak for å kunne rekruttere og 
beholde ambulansepersonell i distriktene og vil bidra til å styrke lokale fagmiljø. 

4. Nordland fylkeskommune har ansvar for å utdanne helsearbeidere – herunder 
ambulansepersonell. Nordland fylkesting er tilfreds med at begge helseforetak i 
Nordland har inngått avtale om læreplassgaranti. Dette bør synliggjøres i strategien for 
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prehospitale tjenester. 
5. Nordland fylkesting er kjent med at det foregår en prosess i Helse Nord for å 

bestemme endelig plassering for base for ambulansehelikopter for Midtre Hålogaland. 
Dette arbeidet bør ses i sammenheng med og integreres i strategien for prehospitale 
tjenester.  

6. Helse Nord RHF har ansvar for å sørge for likeverdig spesialisthelsetjeneste i Nord-
Norge. Med dagens plassering av ambulansehelikoptre har befolkningen i Nordland 
nord for Saltfjellet et vesentlig svakere tilbud enn resten av landsdelen. Fokus i 
prosessen med lokalisering av ambulansehelikopter bør endres med mål om å gi 
befolkningen i Nordland nord for Saltfjellet et bedre akuttilbud. Plassering av 
ambulansehelikopter i Vesterålen/Lofoten vil bidra til dette.  

7. Personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer som trenger akutt 
behandling må sikres kort vente- og reisetid. Denne pasientgruppen trenger spesiell 
omsorg av kompetente hjelpere som kjenner de og deres behov.  

8. Helse Nord RHF og Nord universitet er to store samfunnsaktører i Nordland som 
bør samarbeide tett, blant annet om katastrofeberedskap og etablering av et nasjonalt 
innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke i regi av Nordlab.  

9. Nord universitet sin utdanning innenfor paramedisin vil kunne bli et viktig bidrag i å 
styrke de prehospitale og akuttmedisinske tjenestene i Nord-Norge. Nordland fylkesting 
ber om at strategien synliggjør dette og at Helse Nord RHF inngår et samarbeid med 
Nord universitet for å videreutvikle utdanningen.  
 

Bodø den 01.02.2022  
Tomas Norvoll  
fylkesrådsleder  
sign  

 
 

 

FRÅD-028/2022 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
 
 

21.02.2022 Komite for plan og økonomi 

 

 

Karl-Hans Rønning, Senterpartiet, fremmet følgende nytt vedtakspunkt: 
10. Nordland Fylkestinget ber Helse Nord være spesielt oppmerksom på pågående endring 
av sykehus-struktur på Helgeland. Det er viktig at prehospitale tjenester for innbyggerne i 
områder som berøres av pågående strukturendring styrkes på en slik måte at berørte 
innbyggere beholder samme trygghet som i dag.  
 
 
 
Odd Arnold Skogsheim fremmet følgende fellesforslag fra Arbeiderpartiet, 
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Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstre til nytt punkt 6: 
6. Helse Nord RHF har ansvar for å sørge for likeverdig spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge. 
Med dagens plassering av ambulansehelikoptre har en stor del av befolkningen i Nordland 
nord for Saltfjellet et for svakt ambulansehelikoptertilbud. Fokus i prosessen med lokalisering 
av ambulansehelikopter bør endres med mål om å gi befolkningen i Nordland nord for 
Saltfjellet et bedre akuttilbud. Plassering av ambulansehelikopter i Vesterålen/Lofoten kan 
bidra til dette. 
 
 
Richard Dagsvik, Fremskrittspartiet, fremmet følgende forslag til nytt punkt 6: 
Helse Nord RHF har ansvar for å sørge for likeverdig spesialisthelsetjeneste i Nord-Norge. 

Nordland Fylkeskommune ber Helse Nord intensiverer arbeidet med å få etablert den 
permanente basen for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland. 

Det vises i den forbindelse til fagrapporten hvor Helse Nord har utredet alternativer for ny 
lokalisering, basert på kriterier om best mulig dekning og tilgjengelighet i hele regionen, dvs. 
Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Sør-Troms og deler av Nord-Salten (Hamarøy og tidligere 
Tysfjord kommuner). 

Nordland fylkeskommunen vil påpeke at det er viktig at en velger en lokalisering som ivaretar 
de kriterier som er stilt, og som ivaretar at helikopteret skal betjene pasienter til de 4 
sykehusene Narvik, Harstad, Stokmarknes og Gravdal. 

 
 
 

Votering i komite 

Senterpartiets tilleggsforsag til et nytt punkt 10 ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Venstres 
endringsforslag til nytt punkt 6 ble vedtatt mot 2 stemmer (1 Fremskrittspartiet, 1 Miljøpartiet 
De Grønne). 
Fremskrittspartiets endringsforslag til nytt punkt 6 fikk 1 stemme (1 Fremskrittspartiet) og falt. 
Votering på fylkesrådets innstilling med tillegg og endringer: 
Punkt 1-5 og 7-10 ble enstemmig vedtatt med 13 stemmer. 
Nytt punkt 6 ble vedtatt mot 2 stemmer (1 Fremskrittspartiet, 1 Miljøpartiet De Grønne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innstilling fra Komite for plan og økonomi 

1. Nordland fylkesting mener at strategien for prehospitale tjenester er godt utredet og 
følger opp utfordringene som Helsetilsynet har tatt opp i sitt tilsyn med 
ambulanseflytjenesten. Forslagene til tiltak, sammen med statlig overtakelse av 
luftambulansen, vil styrke den framtidige akuttberedskapen i Nord-Norge.  

2. Det har skjedd en rivende medisinsk og teknologisk utvikling der både 
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diagnostisering og behandling kan starte når ambulansen kommer frem til 
pasienten. Nordland fylkesting ber om at Helse Nord RHF setter som krav at alle 
ambulanser i distrikter med lang vei til sykehus har utstyr og personell med 
kompetanse til å starte diagnostisering og behandling.  

3. Nordland fylkesting anbefaler at dagens ordning med hjemmevakt avvikles til fordel 
for vaktrom. Dette vil være et viktig personellmessig tiltak for å kunne rekruttere og 
beholde ambulansepersonell i distriktene og vil bidra til å styrke lokale fagmiljø. 

4. Nordland fylkeskommune har ansvar for å utdanne helsearbeidere – herunder 
ambulansepersonell. Nordland fylkesting er tilfreds med at begge helseforetak i 
Nordland har inngått avtale om læreplassgaranti. Dette bør synliggjøres i strategien 
for prehospitale tjenester. 

5. Nordland fylkesting er kjent med at det foregår en prosess i Helse Nord for å 
bestemme endelig plassering for base for ambulansehelikopter for Midtre 
Hålogaland. Dette arbeidet bør ses i sammenheng med og integreres i strategien 
for prehospitale tjenester.  

6. Helse Nord RHF har ansvar for å sørge for likeverdig spesialisthelsetjeneste i Nord-
Norge. Med dagens plassering av ambulansehelikoptre har en stor del av 
befolkningen i Nordland nord for Saltfjellet et for svakt ambulansehelikoptertilbud. 
Fokus i prosessen med lokalisering av ambulansehelikopter bør endres med mål 
om å gi befolkningen i Nordland nord for Saltfjellet et bedre akuttilbud. Plassering av 
ambulansehelikopter i Vesterålen/Lofoten kan bidra til dette.  

7. Personer med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer som trenger akutt 
behandling må sikres kort vente- og reisetid. Denne pasientgruppen trenger spesiell 
omsorg av kompetente hjelpere som kjenner de og deres behov.  

8. Helse Nord RHF og Nord universitet er to store samfunnsaktører i Nordland som 
bør samarbeide tett, blant annet om katastrofeberedskap og etablering av et 
nasjonalt innovasjonssenter for sikkerhets- og beredskapssamvirke i regi av 
Nordlab.  

9. Nord universitet sin utdanning innenfor paramedisin vil kunne bli et viktig bidrag i å 
styrke de prehospitale og akuttmedisinske tjenestene i Nord-Norge. Nordland 
fylkesting ber om at strategien synliggjør dette og at Helse Nord RHF inngår et 
samarbeid med Nord universitet for å videreutvikle utdanningen.  

10. Nordland Fylkestinget ber Helse Nord være spesielt oppmerksom på pågående endring 
av sykehus-struktur på Helgeland. Det er viktig at prehospitale tjenester for innbyggerne i 
områder som berøres av pågående strukturendring styrkes på en slik måte at berørte 
innbyggere beholder samme trygghet som i dag.  
 

Odd Arnold Skogsholm Ingelin Noresjø 
Arbeiderpartiet Kristelig Folkeparti 
Komiteleder  Saksordfører 
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