
Strategi for prehospitale tjenester Helse Nord 2022 - 2025  
 
Strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord 2022–2025 konkretiserer hvilke tema og 
problemstillinger som skal prioriteres innenfor det prehospitale området, og er en delstrategi til 
Strategi for Helse Nord RHF 2021–2024.  
 
Helse Nord inviterer til høring og ber om innspill innen 7. mars 2022. 

Undertegnende har gjennomgått dokumentet som er på om lag 60 sider og har følgende 
kommentarer: 

Dokumentet gir et godt utgangspunkt for videre samhandling mellom regionalt helseforetak, lokale 
helseforetak/ sykehus og kommunene innen prehospital akuttmedisin. 

Forutsigbar og kvalitetsmessig god transport til psykiatrisk sykehus for pasienter som innlegges med 
tvang, er et mangeårig og betydelig problem for områder med lang reisevei til respektive sykehus i 
Tromsø og Bodø. Å løse dette vil kreve mer ressurser, både mht. tilgjengelig kapasitet og 
kompetanse. 

Kommunene og lokal ambulansetjeneste har over tid ved samtrening og praktisk samarbeid etablert 
gode samarbeidsløsninger og kjennskap til hverandres kompetanse, og fremstått som lokale 
akuttmedisinske team. Helseforetakenes behov for økonomisk rasjonell drift har vært løst ved 
flåtestyring. Dette har i noen grad medført at samarbeidsrelasjoner brytes opp og ukjent personell 
samarbeider om pasient og transport. Det har også medført øket ventetid før oppstart av transport 
når lokalt personell ikke disponeres til oppdrag pga. arbeidstidsregulering og kostnad. 

Flere legekontor og legevakter har anskaffet avansert utstyr for defibrillering (hjertestarter) og ekg/ 
monitor, gjerne av samme type som er utplassert i regionens ambulansebiler. Dette er utstyr der ekg 
kan overføres til sykehus for tolkning. Slik dataoverføring har blitt hindret av personvernregler fordi 
kommuner og legevakter er selvstendige rettssubjekter og ikke er en del av helseforetaket. Dette gir 
risiko for svikt i pasientbehandling og feildisponering av ressurser. 

Astafjordregionen, kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen har kommunikasjons- 
utfordringer knyttet til veistenging spesielt om vinteren pga. ras og rasfare. Rasutsatte veistrekninger 
har medført at Ibestad kommune og et mindre område i Salangen har vært isolert ved flere 
anledninger hver vinter de siste årene. Dette inntreffer i værsituasjoner der helikoptertransport, 
fergetrafikk og hurtigbåter kan være innstilt. Tidligere var disse område tilgjengelige med 
legeskyssbåt/ ambulansebåt, men denne er ikke lenger operativ. Det er derfor perioder der 
innbyggere i disse områdene ikke har noe akuttmedisinsk spesialisthelsetjenestetilbud. 

Kommunene bør inviteres til å delta i drøfting for å finne gode løsninger på ovenstående 
utfordringer. 
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