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Styresak 123-2021/4 Spørsmål besvart i Stortinget: 

Ambulansetjenesten i Steigen 

 
Formål 
I denne saken orienteres styret om spørsmål besvart i Stortinget med relevans for 
foretaksgruppa Helse Nord. 
 
Innledning 
Helse- og omsorgsministeren har skriftlig til Stortinget besvart spørsmål om 
ambulansetjenesten i Steigen. Spørsmålet er stilt av Mona Fagerås (SV). Også Willfred 
Nordlund (Sp) har stilt liknende spørsmål og fått samme svar som Fagerås. Spørsmålet 
er besvart 2. september.  
 
Spørsmål 
Mona Fagerås (SV): Mener ministeren det er forsvarlig å gå tilbake til hjemmevakt i 
ambulansetjenesten i Steigen og vil krav til responstid ikke bli problematisk å innfri? 
 
Begrunnelse 
Seks av ti ansatte i ambulansetjenesten i Steigen har sagt opp jobben sin. Bakgrunnen er 
at ambulansetjenesten nå er tvunget tilbake til «hjemmekontor» eller hjemmevakt, 
rettere sagt. Med denne ordningen bruker ambulansearbeiderne dyrbar tid for å kjøre 
mot hverandres bopel for å sikre felles utrykning. 
 
Under koronapandemien har troppen ambulansearbeiderne på vakt vært samlet på en 
ambulansestasjon sammen. én stasjon i midten av kommunen. Dette har fungert svært 
bra og er også den måten ambulanseberedskapen er organisert på de fleste andre 
steder i Norge. Men i Steigen blir det nå slutt på denne organiseringen. 
Det har fått personalet til å reagere. De er redd for responstiden nå skal bli lengre igjen 
og at det faglige miljøet de har bygget opp står for fall. 
 
Tidligere har Stortinget vedtatt at det skal innføres krav til responstid. 
Dette kravet vil bli vanskelig å innfri i Steigen, som er en stor kommune med spredt 
bosetning. 
 
Svar 
Bent Høie: Det påhviler Nordlandssykehuset HF et ansvar å sørge for at befolkningen i 
Steigen har gode ambulansetjenester. Helse Nord RHF har forsikret meg om at 
helseforetaket vil følge opp saken og iverksette nødvendige tiltak for å opprettholde 
forsvarlig beredskap i distriktet. 
 
Nordland er et langstrakt fylke med mye spredt bosetning. Nordlandssykehuset HF har 
et opptaksområde med en befolkning på om lag 140 000 innbyggere og et areal på om 
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lag 13 000 kvadratkilometer. Avstanden etter vei fra nord til sør er omtrent 55 mil. 
Nordlandssykehuset HF har per i dag 21 ambulansestasjoner, hvorav ni har innslag av 
hjemmevaktordninger. To av disse er i Steigen. Vurdering av antall stasjoner, 
lokalisering og vaktordninger må generelt ses opp mot både responstider og 
oppdragsmengde per ansatt for å opprettholde kompetanse mv. 
 
Steigen er normalt organisert med to ambulansebiler, som begge har vaktlag i 
hjemmevakt. Bilene er lokalisert i Steigen Sør og Steigen Nord. Under den pågående 
pandemien iverksatte Nordlandssykehuset HF tiltak for å sørge for en robust beredskap 
som kunne møte en potensielt omfattende pandemi med utbredt smitte blant 
befolkning og ansatte i området. Det ble da innført vakt på vaktrom ved felles stasjon i 
Leinesfjord for begge bilene. Med dette gikk man også fra to til tre vaktlag per bil. 
Tjenesten ble med dette mer robust med tanke på eventuell smitte blant ansatte, ved at 
sykdom i ett eller to vaktlag ikke ville slå ut tjenesten. Helse Nord RHF har informert 
meg om at dette ble foretatt som et strakstiltak og at tiltaket ble tydelig kommunisert å 
være av midlertidig karakter. 
 
Som kjent er et viktig tiltak i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, at kommuner 
og helseforetak skal etablere helsefellesskap og sammen utvikle og planlegge tjenester. 
Dette ble fulgt opp i foretaksmøtet med de regionale helseforetakene i januar 2020, der 
jeg blant annet ba om at de regionale helseforetakene stiller krav til helseforetakene om 
å gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus i samarbeid med kommunene i 
sin neste utviklingsplan. Helse Nord RHF utarbeider nå strategi for prehospitale 
tjenester i helseregion nord. Strategien skal gi overordnede rammer og føringer for 
helseforetakenes utviklingsplaner. 
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