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HØRINGS PREHOSPITAL PLAN
 
Det er gledelig at man i tiden fremover vil vurdere å styrke en av de mest sentrale tjenestene som er viktig for
samhandling. Det oppleves som nytt for oss som er i primærhelsetjenesten. Det er et håp om at det ikke bare er
for å kompensere kortere liggetid, færre sengeplasser, for tidlig utskriving av pasienter og økt folketall som alt i
seg selv og alene medfører økt behov for ambulansetjenester.
 
Pasientene i Fedje kommune har lengst utrykningstid for ambulanse, og da er pasienten bare 2/5 vei til sykehus.
Utrykningstid fra varsel er mottatt på AMK til sykebilen er hos pasienten er 77 minutter i følge deres oversikt og
vedlegg , og samlet prehospital tid fra utrykning til pasienten er på sykehus blir 197 minutter è 3 timer og 17
minutter.
Kan sikkert reduseres litt på ulike måte, men det skal ikke haste mye for at dette ikke er godt nok. Ved alvorlige
kritiske situasjoner, er det den første timen man kan redde liv. Når vi fra Fedje kommune har påpekt dette, er
svaret at ROS‐analyser viser at det er så sjelden, at foretaket vil ikke legge vekt på en slik vurdering.
I prehospital plan har man således trukket den konklusjon at det er uaktuelt å gjenopprette tidligere
ambulansetjeneste på Fedje (og i Modalen)
 
Vi kan glede oss over ambulansebilen vi har fått overta, og til den er det etablert ny kommunal garasje. Den har
allerede påført oss store kostnader.
Vi har startet opplæring av det frivillige brannmannskapet i bruk av bil og båre, og vi har startet med å planlegge
tilleggsutstyr til bilen.
Det frivillige brannmannskapet er per dato en transporttjeneste, og jeg er varsom med å angi uten videre at de er
akutthjelpere da de som har laget akuttforskriften ikke har utredet og ikke har avklart:
‐Hvilket ansvar som påligger dem eller kommunen om det gjøres feil ?
‐Hvem som har opplæringsansvar og hva opplæringen skal bestå i ?
‐Hvilken forsikring gjelder eller hvilket forsikringsselskap vil forsikre dem i sitt arbeid?
Direktoratet skal ha nedsatt en gruppe som skal se på dette.
Per i dag er de kun branntjenestemenn, men jeg vil likevel fortsette arbeidet med førstehjelpsopplæring
 
Det blir i planene hevdet at man kan forsvare færre baser med bedre arbeidsmiljø og bedre kvalitet på det
arbeidet som utføres. Det kan hende det kan dokumenteres, men jeg kjenner ikke til at det finnes dokumentasjon
som viser at dette på noe vis er viktigere enn kort prehospital tid i forhold til resultater som død og helseskade.
Når det ikke er faglig dokumentert, burde man i planen nøye seg med å angi at det er rimeligere og besparende
med sentralisering.
I Oslo har man også sentralisert tjenestene til få stasjoner, men til gjengjeld står ambulanser flåtestyrt plassert på
ulike bensinstasjoner slik at de hele tiden er spredd og kan sikre en utrykningstid som i Oslo er nær 12 minutter.
En slik spredning bør man også arbeide systematisk for i Nordhordland framfor at to biler i lange perioder står
stasjonert i Knarvik. I denne sammenhengen er det gledelig at man går bort fra at vaktbytte på ambulanse i
Austrheim skal skje i Kanrvik, og at dette nå flyttes til Austrheim (selvsagt).
 
Planen angir at stadig flere pasienter sendes direkte fra akuttmottaket til ØHD‐seng og at det i seg selv belaster
ambulansetjenestene og gir behov for flere ambulanser i tiden fremover.



I Nordhordland har vi gått imot en slik ordning, og vil ikke at manglende etterlevelse av intensjonene med ØHD‐
senger både skal svekke våre ambulansetjenester i regionen og svekke ØHD‐tilbudet. Vi vil ikke godta systematisk
retur fra akuttmottaket til ØHD‐senger
 
 
Med vennlig hilsen
Ernst Horgen
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