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Uttalelse – Uforsvarlige ambulanseflytjenester, Helsetilsynets rapport.
Øst-Finnmarkrådet har gjennomgått helsetilsynets rapport om ambulanseflytjenesten.
Rapporten er rystende lesning og bør umiddelbart få konsekvenser for hvordan tjenesten
organiseres.
Helsetilsynet skriver:
«Tilsynet har videre avdekket at de regionale helseforetakene ikke har oppfylt sitt
ansvar for tilrettelegging og styring av ambulanseflytjenestens aktiviteter. Svikten gjelder
plikten til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere
ambulanseflytjenesten.»
Videre står det:
«Statens helsetilsyn har kommet til at de regionale helseforetakene ikke har sørget for
forsvarlige og koordinerte ambulanseflytjenester for pasienter i Nord-Norge med
behov for øyeblikkelig hjelp.
Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp har fått forsinket transport til forsvarlig
behandlingssted, og faktorer innenfor tjenestens kontroll har bidratt til forsinkelsene.
De regionale helseforetakene har dermed ikke sørget for at pasienter i Nord-Norge
med behov for øyeblikkelig hjelp tilbys forsvarlige og koordinerte
ambulanseflytjenester»
For Øst-Finnmark med store avstander og utfordrende klimatiske forhold, er et godt
fungerende flyambulanesetjeneste, grunnleggende for at befolkningen skal føle en trygghet i
hverdagen.
Spesielt er det en pasientgruppe som blir nevn hvor Helsetilsynet mener man har alt for lang
ventetid. Det er innenfor psykiatri. Helsetilsynet skriver:
«Slik spesialisthelsetjenesten i dag er organisert, vil mange pasienter med psykisk
lidelse i Nord-Norge ha lang reisevei ved behov for øyeblikkelig hjelp og vurdering
eller gjennomføring av tvungent psykisk helsevern. På grunn av den lange reiseveien
er ambulansefly i mange tilfeller eneste realistiske transportmiddel.»
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Her sier Helsetilsynet videre at gjennomsnittlig transporttid for denne pasientgruppen i Helse
Nord var for årene 2014-2018 på 10 og en halv time. Dette er uverdig behandling av en svært
sårbar pasientgruppe som krever store ressurser.
Øst-Finnmarkrådet har gjennom mange år kjempet for at man i Øst-Finnmark skulle ha en
likeverdig ambulansetransport som i resten av landet med eget helikopter knyttet til Kirkenes
Sykehus. Dette fikk vi heldigvis på plass på permanent basis i 2020.
At man nå avdekker at befolkningen i Nord Norge ikke har de samme tilbud som i resten av
landet når det gjelder akuttberedskap overasker oss ikke, men viser behov for gjennomgang
av hvordan helseforetakene er organisert og hvordan fordelingen er av ressursene til de
enkelte foretak.
Vi ber derfor Regjeringen, ved Helseministeren, om straks å sette i gang en
omorganisering av Luftambulansetjenesten slik at man får ned ventetiden for utrykning
ved akuttoppdrag, og samtidig tilføre Luftambulansetjenesten ressurser som er i tråd
med Helsetilsynets anbefalinger.
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