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Uttalelse til Helse Nord om strategi for prehospitale tjenester
2022-25
Samlet sett gir strategien en god beskrivelse av situasjonen og utfordringsbildet
for denne tjenesten i et område som er langstrakt, geografisk utfordrende med
mye øyer og fjorder og en spredt befolkning. Lofoten er et øysamfunn med kun
én gjennomfartsåre og fastlandsforbindelse. Sykehuset er strategisk plassert
midt i Lofoten, med en fornuftig dimensjonering og plassering av ambulanser.
Lofotrådet anser det som helt essensielt for den akuttmedisinske kjeden i
Lofoten at sykehuset har akuttfunksjoner på plass til å ivareta de hendelsene
som oppstår, og at vi har måter å transportere pasientene raskt både dit, og til
større sykehus med spesialkompetanse.
Lofotrådet er bekymret for den akuttmedisinske beredskapen for spesielt
psykisk syke, som må til Bodø. Dette er en gruppe som ikke blir prioritert, noe
Helsetilsynet har slått fast ikke er forsvarlig. Det er derfor gledelig at Helse Nord
velger å prioritere denne gruppen pasienter i sin strategi.
Det er fra Lofotrådets side også spennende at Helse Nord ønsker et
opplæringssenter for prehospitale tjenester. Dette opplæringssenteret bør
kunne styrke samhandlingen mellom kommunehelsen og pre-hospital klinikk
betydelig ved samtrening.

Angående plassering av ambulansehelikopter for Midtre Hålogaland
Det pågår for tiden en prosess i Helse Nord for å bestemme endelig plassering
for base for ambulansehelikopter for Midtre Hålogaland. Valget står i hovedsak
mellom en base i østre del eller vestre del. Vi anerkjenner at beslutningen har
både medisinske, geografiske og flyoperative elementer.
Det er et velkjent og dokumentert værskille over Hinnøya og langs hele
fjellkjeden i Lofoten. Omtrent hver tredje dag oppstår det værforhold i løpet av
døgnet som gjør at helikopteret ikke kan krysse disse barrierene. Lokalisering av
basen vest for værskillet vil sikre lufttransport-kapabilitet i Vesterålen, men
være problematisk for størstedelen av Lofoten sin befolkning de dager man er
avskåret fra resten av helseregionen.
Det er kommet et nytt ambulansehelikopter i Kirkenes, som avlaster
beredskapen i Tromsø. I tillegg kommer et av de nye redningshelikoptrene i
Tromsø. Disse har betydelig kapasitet. Samlet gir dette økt kapasitet ut fra
Tromsø. Det fremstår derfor fornuftig å trekke ambulansehelikopteret for
Midtre Hålogaland lengre vekk fra Tromsø. For Lofoten vil en base i området
Evenes – Svolvær isolert sett være den beste løsningen.
Statistikken viser at dagens ambulansehelikopter brukes betydelig mindre i
Lofoten/Vesterålen enn «befolkningsandelen tilsier». Det kan være et signal om
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at dagens plassering ikke er optimal. Det er ingen dokumentasjon på hvorfor
det er slik, men to gode lokalsykehus i området med akuttberedskap kan være
en viktig årsak.
Det er ikke stor forskjell i total befolkning i vestre og østre del av regionen. I
østre del bor omkring to tredjedeler av befolkningen i Harstad og Narvik.
Vesterålen og Lofoten har imidlertid en mer spredd befolkning. Her er også
mange små kommuner med økt andel eldre og dermed høyere generell
sykelighet. Turismen er en høyst reell og merkbar faktor for helsevesenet og
beredskapen. Spesielt Lofoten er i særklasse blant de travleste turistområdene i
Norge, både sommer og vinter. Både befolkningsstrukturen og turismen tilsier at
behovet i vestre del av Midtre Hålogaland er større enn dagens flystatistikk
antyder, og at behovet er økende.
Det er viktig at ambulansehelikopteret plasseres slik at det er mest mulig
operativt også ved krevende værforhold.
En plassering nær sykehuset i Vesterålen vil sannsynligvis føre til at flere
pasienter som sogner til Lofoten sykehus fraktes til Stokmarknes. Dersom en slik
løsning velges forutsetter Lofotrådet at pasienten fraktes til sitt lokalsykehus så
lenge dette ikke strider mot medisinske vurderinger. Vi forutsetter videre at en
slik løsning ikke svekker ressurstildeling til Lofoten sykehus og at beredskapen i
denne delen av regionen blir like god som i Vesterålen.
Plassering av ambulansehelikopterbase er viktig. Men hovedprioritet er
kontinuerlig utvikling av god akuttberedskap ved lokalsykehuset i Lofoten.
Ambulansetjenesten på vei vil alltid være hovedåren inn til sykehus. Den må
heller ikke svekkes i forbindelse med helikopterbasediskusjonen.
Lofotrådet vil påpeke behovet for landingsplass for helikopter ved Lofoten
sykehus for å sikre kortest mulig tidstap i kritiske situasjoner.
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