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HØRINGSUTTALELSE OM STRATEGI FOR PREHOSPITALE TJENESTER FRA VESTERÅLEN REGIONRÅD 

 
Vesterålen regionråd vil innledningsvis gi honnør til Helse Nord for arbeidet som er gjort i 
utformingen av et grundig strategidokument. Strategien adresserer både utfordringer og 
muligheter innenfor feltet gjennom en saklig og ryddig tilnærming. Dette bidrar til å styrke 
vår tillit til Helse Nord, og legger et godt grunnlag for dialog og fremtidig samarbeid.  
 

4.1  Prehospitale tjenester i Helse Nord  
Bilambulansetjenesten 
For store deler av Vesterålen er bilambulanse den primære og viktigste ressursen, som 
settes inn i første fase av en akutt situasjon. Vesterålen regionråd er positiv til styrkingen av 
bilambulansetjenesten vi erfarer i regionen, da en har gått fra hjemmevakt til stasjonsvakt.  
 
Vi stiller oss bak Nordland fylkesting sin anbefaling om at dagens ordning med hjemmevakt 
avvikles til fordel for vaktrom. Regionrådet deler oppfatningen om at dette vil være et viktig 
personellmessig tiltak for å kunne rekruttere og beholde ambulansepersonell i distriktene og 
vil bidra til å styrke lokale fagmiljø, i hele nedslagsfeltet til Helse Nord. 
 

4.4 Transporttilbudet til psykisk syke og ruspasienter  
Vesterålen regionråd er positiv til at denne pasientgruppen er løftet fram i Nasjonal helse- 
og sykehusplan 2020-2023, som én av fire pasientgrupper, hvor helsefellesskapene særlig 
bør utvikle gode tjenester.  
 
I høringsutkastet fremgår at  

Helsedirektoratet skal lede et arbeid for å utarbeide nasjonale retningslinjer for 
forsvarlig ambulansetransport av pasienter til behandling under tvang. 
Retningslinjene vil blant annet omfatte prioritering av transportressurser, avklaring 
av ansvarsforhold og samarbeidsrutiner. 
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Vesterålen regionråd er positiv til dette arbeidet. Vi deler imidlertid oppfatningen, som 
fremgår av høringsuttalelse fra Nordland fylkesting, om at personer med psykiske lidelser og 
rusmiddelproblemer, som trenger akutt behandling må sikres kort vente- og reisetid.  
 
Regionrådet henvendte seg i 2021 til Helse- og omsorgsdepartementet med bekymring for 
pasientgruppens transporttilbud fra Vesterålen (i vedlagte brev). Bekymringen er stadig 
gjeldende, og vi mener fortsatt at personer som tilhører denne pasientgruppen ikke har et 
forsvarlig tilbud så lenge de er «i transitt». Regionrådet mener ansvaret ligger hos  
spesialisthelsetjenesten fra tidspunkt det er besluttet innleggelse og rekvirering av 
lufttransport. I ventetiden må det imidlertid sikres at pasientene har et egnet oppholdssted 
og tilgjengelig personell som ivaretar dem i en svært sårbar situasjon.   
  
Vesterålen regionråd mener fortsatt at psykisk syke pasienter, i påvente av transport, vil ha 
det mest verdige og faglig forsvarlige ventetilbudet hos Nordlandssykehusets psykiatriske 
døgnavdeling i Vesterålen, hvor man har tilgang på fagfolk med høy kompetanse innenfor 
psykiatri.  
 

4.6 Organisering og samhandling i spesialisthelsetjenesten 
I en av de fire identifiserte utfordringene i delkapittelet fremgår at  

- Det er et uutnyttet potensial i bruk av teknologi, for eksempel video, for å 
involvere sykehusspesialistene i større grad i prehospital behandling av 
pasienter. (…) 
 

Vesterålen regionråd håper Helse Nord snarlig igangsetter pilotprosjekter, som kan bidra til å 
avdekke dette potensialet og ta dette i bruk for en styrket prehospital tjeneste i nord.  
 
I den sammenheng kan nevnes at kommunene i Vesterålen og Lødingen siden 2016 har 
samarbeidet om prosjektet "Felles velferdsteknologiske løsninger i Vesterålen/Lødingen" 
med svært positive erfaringer. Vesterålen regionråd samarbeider gjerne om pilotprosjekt for 
å teste og utvikle teknologi innenfor prehospitale tjenester.   

 
4.8 Rekruttering, opplæring og kompetanse 
Kompetanse og nødvendig utstyr 
For Vesterålen og områder i distriktet kan den medisinske og teknologiske utviklingen innen 
både diagnostikk og  prehospital behandling få avgjørende betydning. Vesterålen regionråd 
ber Helse Nord RHF om å sette krav om at alle ambulanser i distrikter med lang vei til 
sykehus har utstyr og personell med kompetanse til å starte diagnostisering og behandling.  
 
Samarbeid om kompetanseutvikling i nord  
Vesterålen regionråd vil også ta til orde for at samarbeid mellom kompetanseinstitusjoner, 
som Helse Nord RHF og Nord universitet, må styrkes og synliggjøres. Dette er nødvendige og 
viktige samarbeid for å sikre kompetanseutvikling, som videre bidrar til gode og trygge 
tjenester for folk i nord.  
 
I Vesterålen, som flere andre steder i nord, har vi gode erfaringer med et bredt 
desentralisert utdanningstilbud. En ytterligere styring av den desentraliserte 
helseutdanningen vil være avgjørende for å få til nødvendig rekruttering av helsepersonell i 
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årene fremover. Erfaring med samarbeid om dette, tilsier at vi gode muligheter for å lykkes 
med det!  
 
Vesterålen regionråd ønsker Helse Nord lykke til med det videre strategiarbeidet.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Helle Næss (sign.)  
kontstituert sekretariatsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vedlegg 
07.03.2022  (12006) Hvor ligger ansvaret for ivaretakelse av psykisk syke i transitt som venter på 

transport til tvungen observasjoninnleggelse i spesialisthelsetjenesten 
(L)(19553) 
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