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Nei til nedleggelse av AMK-sentralen i Kirkenes. 
 
Vi som undertegner dette brevet er alle fastleger ved Kirkenes Legesenter, og har til sammen mer enn 
100 års klinisk erfaring fra allmennlegearbeid i Sør-Varanger. 
 
Vi er gjort oppmerksom på at styret i Helse Nord onsdag 14/6 skal ta stilling til nedleggelse av AMK-
sentralen på Kirkenes sykehus. I denne sammenheng føler vi det maktpåliggende å komme med en 
uttalelse.  
 
Kommunehelsetjenesten i Sør-Varanger har så lenge vi har jobbet her alltid hatt et nært og godt 
samarbeid med akuttmottaket og AMK-sentralen i Kirkenes. Legevaktsentralen har vært integrert i 
sykehusets mottakelse siden 1970-tallet, og det gode samarbeidet som da var etablert, var naturlig å 
videreføre da nødmeldetjenesten og 113-funksjonen ble utviklet og formalisert i form av en AMK-
sentral på 1990-tallet. Personalet ved AMK-Kirkenes har i alle år vært en svært stabil gruppe med 
sykepleiere, som vi allmennleger har kunnet stole på i mang en akuttsituasjon. Deres lokalkjennskap er 
svært god og deres faglighet har vi aldri hatt grunn til å tvile på.  
 
Dersom det fastholdes at det kun skal være én AMK-sentral i Finnmark, bør det gjøres en seriøs 
vurdering mellom de to alternativene en står overfor før man bestemmer seg for å legge ned AMK-
Kirkenes. Det må ikke være slik at vanetenkning automatisk forfordeler den AMK-sentralen som 
ligger på det største sykehuset; vi har ikke sett noen bevis for at det angivelig ”tyngre” 
akuttmedisinske miljøet i Hammerfest har medført at AMK-Hammerfest framstår som faglig 
overlegen AMK-Kirkenes. Vi er alvorlig bekymret for at en nedleggelse av AMK-Kirkenes vil svekke 
akuttberedskapen i Sør-Varanger og Øst-Finnmark. Vi er sterkt tvilende til at en AMK-sentral i 
Hammerfest eller Tromsø vil være i stand til å gi befolkningen, allmennlegene og ambulansetjenesten 
i Øst-Finnmark tjenester av den kvalitet som vi i dag opplever å få av AMK-Kirkenes.  
 
Uansett vil vi forlange at det foreligger en detaljert konsekvensanalyse før en eventuell nedleggelse, og 
at allmennlegene i Sør-Varanger blir tatt med som høringsinstans etter at en slik rapport er laget. Vi 
kan ikke se å ha mottatt noen slik rapport.  
 
På bakgrunn av ovennevnte forhold vil vi på det sterkeste anbefale Helse Nord om ikke å treffe vedtak 
om nedleggelse av AMK-Kirkenes. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Drude Bratlien   Egil Johannesen Guido Derås de Jong  Wenche B. Karlsen 
 
 
 
 
Bjørn Kvammen   Harald G. Sunde    Jostein Tørstad 
 
NB! Den åttende allmennlegen i Sør-Varanger er Mona S. Søndenå. Pga hennes posisjon i Helse 
Nord’s styre er hun ikke invitert på å delta i denne uttalelsen.  


