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Fra: Erik Fjeldstad[efjels@broadpark.no]
Dato: 24.09.2016 06:58:33
Til: RHF-Postmottak
Kopi: Steinar Karlstrøm
Tittel: Reduksjon av ambulansefly i Alta- felles uttalelse fra Alta og Hammerfest arbeiderparti

Vedlagt oversendes felles uttalelse fra Alta og Hammerfest Arbeiderparti vedrørende vedtak om 
reduksjon av antall ambulansefly i Alta.
Vi ber om at uttalelsen forelegges foretakets styre/ledelse snarest mulig.

Med vennlig hilsen
Erik Fjeldstad
Leder Hammerfest Arbeiderparti
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Nei til reduksjon av antall ambulansefly i Finnmark.

Felles uttalelse fra Alta og Hammerfest Arbeiderparti.

Alta og Hammerfest Arbeiderparti henviser til vedtak i Helse Nord RHF om å fjerne ett dagfly som i 

dag er stasjonert på Alta lufthavn til fordel for et jetfly som skal stasjoneres på Tromsø lufthavn,

Langnes. Alta og Hammerfest Arbeiderparti er sterkt uenige i den vedtatte omorganiseringen og 

anmoder Helse Nord RHF om at vedtaket blir omgjort.

 Å fjerne ett ambulansefly fra Alta Lufthavn, som kan lande på kortbaner, og erstatte det med 

et jetfly som ikke kan benyttes på kortbaneflyplassene i Finnmark, vil i betydelig grad svekke 

kapasiteten for å gi akutthjelp til befolkningen mange steder i Finnmark. Dette vil i særlig 

grad ramme pasienter som trenger rask behandling ved f.eks. hjerneslag og hjerteinfarkt og 

ulykker.

 Ambulansefly stasjonert i Finnmark har oppdrag i hele landsdelen, og dersom begge flyene er 

ute på oppdrag andre steder, vil det ikke være fly tilgjengelig i Finnmark for å ta 

akuttoppdrag til steder i Finnmark som kun har kortbaneflyplass.

 Det henvises for øvrig til den dissens som var i utvalget som har vurdert flyberedskapen i 

landsdelen. Der sies det at det er tilstrekkelig med et jetfly stasjonert på Gardemoen å 

betjene Svalbard. I påkommende tilfelle kan et fly stasjonert på Gardemoen ta med godt 

kvalifisert fagpersonell fra Sør-Norge, og slik styrke beredskapen i landsdelen 

 Mulighetene for å oversende pasienter fra Hammerfest sykehus til UNN, eller mellom 

sykehusene i Finnmark, blir ved den vedtatte omorganiseringen sterkt redusert. Som et 

resultat av dette vil flere pasienter bli sendt direkte til UNN. Noe som igjen vil medføre at 

akuttberedskap og kompetanse ved Hammerfest og Kirkenes sykehus i realiteten bygges ned,

og at staben av kvalifisert personell ved basen i Alta reduseres betydelig.

 Det henvises for øvrig til høringsuttalelsen fra Finnmarkssykehuset som går imot den 

vedtatte omorganiseringen.

Denne uttalelsen oversendes Helseminister, Stortingets Helse- og sosialkomite og Helse Nord RHF.

Steinar Karlstrøm                                                                                      Erik Fjeldstad

Leder Alta Arbeiderparti                                                             Leder Hammerfest Arbeiderparti.
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