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Styresak 76-2018/1 e-post av 19. april 2018 fra Johanne Sundmann, 

Alta med vedlagt brev fra Alta Venstre ad. 

ambulansefly i Vest-Finnmark 

 
 
Se vedlagt kopi. 
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Fra: Torgunn Larsen[torgunns@gmail.com] Dato: 19.04.2018 08:54:08 Til: Postmottak-RHF 
(postmottak@helse-nord.no) Tittel: Sak til styret og brukerutvalget. 
Kan dette videresendes til rette mottaker.

-- 
Med hilsen
Johanne Sundmann

tlf. 94891110
e-post: torgunns@gmail.com
Altagårdsveien 34
9515 Alta
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ALTA VENSTRE

Styret v/ Finnmarkssykehuset

Brukerutvalget v/Finnmarks sykehuset

Styret v/ Helse Nord

Brukerutvalget Helse Nord

AMBULANSEFLY I VEST FINNMARK

Alta Venstre ser med stor bekymring på at ambulanseflyene i Vest Finnmark ikke fungerer 

optimalt. 

Pasienter med livstruende sykdom og skade er ikke lengere garantert at ambulanseflyet er til 

stede, eller i nærheten, for å frakte pasienter til UNN. Pasienter som sendes til UNN er de 

som krever snarlig medisinsk og ofte krevende behandling. 

Problemet med ambulanseflyet har sin bakgrunn i at ambulanseflytjenester legges ut på 

anbud. Luftambulansen tapte anbudet og mange piloter har derfor søkt seg til andre jobber, 

noe som medfører at ambulansetjenesten er blitt skadelidende. Dette er en ren skandale. At 

ambulansetjenesten legges ut på anbud medfører en usikker hverdag for ansatte i 

luftambulansen. 

I dag har vi et ambulansepersonell som er erfaren på det å fly i utfordrerne vær og forhold,

som det ofte er i Finnmark. Alta Venstre er derfor usikker for hvor lang til det nye selskapet 

som vant anbudet vil behøve for å mestre de samme utfordringene. 

Alta venstre krever derfor at ansatte videreføres til nytt selskap, slik at ansatte sikres mot å 

miste jobben, om anbudet medfører at selskapet de er ansatt i mister anbudet.

Alta Venstre krever at ansatte i luftambulansen ansettes på samme måte som 

ambulansepersonell. Dette vil sikre de ansatte og ikke minst pasienter som er avhengig av 

ambulanseflyets tjeneste, slik at vi ikke lengere er vil oppleve at 25-30000 mennesker ikke 

har mulighet å komme seg til UNN ved sykdom og skade. 

Alta Venstre krever at anbudsrunder om ambulansetjenestene stoppes.

Alta venstre

Johanne Sundmann på vegne av styret.
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