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Bakgrunn 

Akuttmedisinsk beredskap omfatter akuttmedisinsk kommunikasjon, akuttberedskap i 

kommunehelsetjenesten, ambulansetjenesten, luftambulansetjenesten og akuttberedskap i 

spesialisthelsetjenesten. Bilambulansetjenesten er en sentral del av den akuttmedisinske 

beredskapen.  

 

Ambulansetjenesten har de siste 20 årene hatt en betydelig medisinskfaglig utvikling. Stadig nye og 

skjerpede krav og retningslinjer har forandret og forbedret tjenesten. Andelen autoriserte 

ambulansearbeidere har økt kraftig og utgjør per i dag nærmere 100 %. Også når det gjelder 

medisinteknisk utstyr har utviklingen vært enorm. I dag utfører ambulansearbeidere avanserte 

undersøkelser av pasienten utenfor sykehus og gir livsviktige medikamenter der pasienten måtte 

befinne seg. Dette sparer viktig tid for pasienten, og bidrar til økt sannsynlighet for overlevelse og 

raskere rehabilitering for pasienten.  

 

Nordlandssykehusets bilambulansetjeneste består i dag av 29 ambulansebiler fordelt på 20 

ambulansestasjoner, inndelt i 7 soner. Det er nærmere 180 ansatte i tjenesten. Den desentraliserte 

modellen har fordeler når det gjelder nærhet til pasientene og responstid ved utrykning. Samtidig 

representerer en slik modell utfordringer når det gjelder rekruttering og vedlikehold av kompetanse, 

da det er mange små stasjoner lokalisert i distriktene og flere av disse med lav oppdragsmengde. 

Den desentraliserte organiseringen gjør tjenesten spesielt sårbar ved sykefravær blant ansatte. 

 

Som følge av bemanningsstrukturen i dagens ambulansetjeneste gjennomføres faglig oppdatering 

vanligvis utenom fastsatte arbeidsplaner. For å kunne opprettholde det forutsatte beredskapsnivå, 

medfører en slik løsning i praksis at faglig oppdatering skjer gjennom bruk av overtid, noe som 

både er kostbart og medfører slitasje på de ansatte over tid. Videre kan et slikt system medføre at 

det utvikler seg forskjeller i fagnivå og treningsnivå, ettersom ikke alle ansatte får samme mulighet 

til faglig oppdatering.   
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Videre har bilambulansetjenesten gjennom mange år hatt økonomiske utfordringer, med et 

økonomisk overforbruk på om lag 10 mill kr årlig. Dette til tross for at budsjettet er styrket i flere 

omganger de siste årene, og at oppdragsmengden har vært stabil. Høyt sykefravær og tidvis 

begrenset tilgang på vikarer ved sykdom og ferieavvikling har generert høyt overtidsforbruk på fast 

personell, og dette medfører høye timekostnader. Det økonomiske overforbruket i 

ambulansetjenesten er utfordrende for foretaket, da det går på bekostning av øvrige helsetjenester i 

sykehuset, samt innebærer redusert evne til å gjøre nødvendig reanskaffelse av utstyr – herunder 

ambulansebiler.  

 

Dagens ambulanseplan for Nordlandssykehuset ble vedtatt i 2006. Opprinnelig plan omfattet 

områdene i Salten og Lofoten. I ettertid har det geografiske ansvarsområdet til ambulansetjenesten 

blitt utvidet til også å omfatte Vesterålen med 6 stasjoner. Videre har det siden forrige planprosess 

kommet nytt regelverk og nye forskrifter, og det har skjedd en betydelig utvikling i den faglige 

standarden i ambulansefaget. Som en konsekvens av dette er det nødvendig å tilpasse 

organiseringen av ambulansetjenesten til nye rammeforutsetninger. 

 

Prosjekt Ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset 

Direktøren i Nordlandssykehuset nedsatte våren 2015 et prosjekt med mandat til å utforme forslag 

til ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF. Den nye ambulanseplanen skal imøtekomme de 

krav til tjenesten som fremgår av lov og forskrifter, bidra til å opprettholde og videreutvikle god 

faglig standard i tjenesten, jevnere fordeling av ressursene mellom de geografiske områdene, samt 

tilpasses tjenestens økonomiske rammeforutsetninger. 

 

Prosjektdeltakerne har hatt en kompetansemessig bred sammensetning, og det er i tillegg benyttet 

ekstern bistand til prosesstøtte og analysearbeid, herunder analyser innen responstid og 

dekningsgrad. Representant fra brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og vernetjeneste har deltatt 

gjennom hele prosessen. Referansegruppe med representanter fra kommunehelsetjenesten og andre 

helseforetak har bidratt som rådgivere underveis i arbeidet. 

 

Ny ambulanseplan – forslag til endringer 

De viktigste endringene i forslag til ny ambulanseplan er etablering av ny driftsmodell for hele 

ambulansetjenesten, samt bedre utjevning av ressursene mellom de geografiske områdene gjennom 

følgende tiltak: 

 

1. Reduksjon med én ambulanse ved Sortland, samt justere aktivtid på dagbil på Stokmarknes  

2. Redusere aktivtid på dagbil og døgnbil på Ørnes 

3. Redusere aktivtid på bilene på Fauske 

Ny driftsmodell 

I forslag til ny driftsmodell legges det til grunn en høyere grunnbemanning enn i dagens modell, 

samt at de ansatte inngår i helhetlige arbeidsplaner innenfor fem geografiske områder og med rullering 

mellom stasjoner innenfor det enkelte område. Økning av grunnbemanning skal legge grunnlaget for 

at alt kjent fravær innarbeides i arbeidsplanene. Dette skal bidra til vesentlig reduksjon i 

overtidsforbruket og bedring av arbeidssituasjonen for de ansatte. Videre legger dette til rette for at 

fagutvikling kan legges inn i fastsatte arbeidsplaner, slik at deltagelse er forutsigbart for den enkelte 

ansatte og at kompetansenivået opprettholdes og videreutvikles. Dette tiltaket forutsettes, i tillegg til 

de positive arbeidsmiljømessige og faglige effektene, også å bidra til en vesentlig økonomisk 

gevinst.  

 

Bedre utjevning av ressursene  

Ressursene innenfor ambulansetjenesten er per i dag ujevnt fordelt mellom de ulike geografiske 

områdene. Jevnere fordeling av ressursene innenfor de økonomiske rammebetingelsene har vært en 

sentral målsetning i arbeidet med ny ambulanseplan. Prosjektet har gjennomgått hvert enkelt 
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geografisk område med utgangspunkt i befolkning, responstidsberegninger, 

samtidighetsberegninger og medisinskfaglige vurderinger, og på bakgrunn av dette vurdert 

nødvendig dimensjonering av ambulansetjenesten i hvert enkelt område. Som resultat av dette 

arbeidet anbefales strukturelle endringer ved stasjonene på Sortland, Stokmarknes, Ørnes og 

Fauske.     

 

Estimert besparelse 

Helårseffekten ved innføring av de foreslåtte tiltak er beregnet til 8,2 mill kr. Implementering av ny 

ambulanseplan i tråd med forutsetningene i planen legge grunnlaget for at ambulansetjenesten i 

fremtiden får reell mulighet til å drifte sin aktivitet innenfor de vedtatte økonomiske rammer. 

   

Arbeidsmiljømessige forhold  

Ny driftsmodell forventes å gi bedre forutsigbarhet og lavere arbeidsbelastning for den enkelte 

ansatte, i tillegg til bedre kvalitet i den faglige oppdateringen. Modellen forutsetter imidlertid også 

økt fleksibilitet og kan innebære endringer i hvordan den ansatte jobber. Dette kan oppleves som 

nytt og uvant for enkelte.  

 

Endringer i arbeidsmiljømessige forhold basert på innføring av anbefalte tiltak i ambulanseplanen er 

vurdert i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste, med den hensikt å identifisere aktuelle 

problemstillinger/risikoområder og utvikle løsninger som kompenserer for disse.  

Det er utviklet kompenserende tiltak for samtlige momenter som er kommet frem gjennom 

risikovurderingen. 

 

Oppsummert vurderes ny ambulanseplan i all hovedsak å bidra positivt til arbeidsmiljøet. 

 

Høringsinnspill 

Utkast til ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF ble sendt på høring til kommunene og 

andre interessenter den 21.oktober, med høringsfrist 16.november. Det har i løpet av 

høringsperioden vært avholdt fire regionale informasjonsmøter, der formålet har vært å avklare 

eventuelle spørsmål fra kommunene knyttet til ny ambulanseplan.  

 

Det kom inn 25 høringsinnspill fra kommuner, fagforeninger og verneombud, brukerorganisasjoner 

og andre interessenter. Samtlige høringsinnspill er vurdert, og en oppsummering av disse er vedlagt 

styresaken. Vedlagt ligger også samtlige høringsinnspill i sin helhet. 

 

Høringsinnspillene kan samles i 3 hovedkategorier: 

 

1. Kritikk av den foreslåtte reduksjon i beredskap i Vesterålen, med anmodning om at dette 

tiltaket ikke gjennomføres som planlagt.  

2. Innspill om økning i kapasitet i andre geografiske områder, herunder Kjerringøy, Sørfold og 

Bodø sentrum, som oppfattes som underdimensjonert. 

3. Innspill/anmodninger om en generell økning i ambulanseberedskapen i 

Nordlandssykehusets område.  

 

Vurdering kategori 1:  

Flere av høringsinnspillene er kritiske til den foreslåtte beredskapsreduksjonen i Vesterålen. I 

hovedsak gjelder dette innspill fra kommuner i Vesterålen, som mener reduksjonen vil påvirke 

beredskapen i hele regionen. I ambulanseplanen presenteres tall over faktiske 

samtidighetskonflikter som ville oppstått i Sortland kommune i 2014 dersom man hadde redusert 

med én bil, hvilket var 135 konflikter. Hadde man derimot sett Sortland kommune og Hadsel 

kommune under ett, ville det kun ha oppstått 3 samtidighetskonflikter totalt i regionen i 2014, 

dersom man hadde fjernet én bil, noe prosjektet mener er forsvarlig. Noen av høringsinnspillene 
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som stiller seg kritisk til å redusere med én bil i Vesterålen, har stilt spørsmål ved hvordan en slik 

reduksjon kan påvirke de andre kommunene i Vesterålen. Prosjektet har derfor gjort liknende 

samtidighetskonfliktberegninger for Bø, Øksnes og Andøy. Her er det sett på antall ganger 

Sortlandbilene var i de respektive kommunene i 2014, og dermed sett på hvor mange 

samtidighetskonflikter man ville hatt i fjor dersom man hadde redusert med én bil på Sortland. 

Antall konflikter ville henholdsvis vært 11 i Bø kommune, 31 i Øksnes kommune og 1 i Andøy 

kommune. Dette mener prosjektet er forsvarlig. 

 

Vurdering kategori 2: 

Denne kategorien av innspillene mener det er en underkapasitet i noen av tjenestens geografiske 

områder, blant annet Kjerringøy, Sørfold og Bodø sentrum. Prosjektet har gjort omfattende analyser 

blant annet knyttet til oppdragsmengde, oppdragslengde og befolkningsmønster i samtlige 

kommuner i regionen, og er oppmerksomme på noe variasjon i beredskapen mellom kommunene. 

Angående Bodø sentrum har tjenesten fått styrket tjenesten med 2,11 faste årsverk i 2015. Dette har 

latt seg gjøre ved å innføre bedre struktur og styring av stasjonen, og økningen i årsverk har bidratt 

til at Bodø stasjon nå har større andel aktivtid på sine biler, og tjenesten har på denne måten blitt 

styrket. Gjennom innføring av ny driftsmodell og forbedret virksomhetsstyring vil vi få en mer 

harmonisert og standardisert ambulansetjeneste med høy faglig kvalitet, som vil styrke beredskapen 

i alle områder, herunder Kjerringøy, Sørfold og Bodø sentrum. 

 

Vurdering kategori 3: 

Innspillene i kategori 3 er i hovedsak knyttet til ønske/anmodning om generell økning i 

beredskapsnivået i regionen og kritikk av planen som ledd i foretakets arbeid med økonomisk 

tilpasning, og liten grad knyttet til de konkrete endringsforslagene i ny plan.  

 

Oppsummering 

Etter vurdering av de innkomne høringsinnspill er prosjektet fremdeles av den oppfatning at de 

foreslåtte tiltak sikrer en forsvarlig drift og skaper det handlingsrommet tjenesten har behov for i det 

daglige arbeidet med å løfte det faglige nivået ytterligere. Dette gjør at ambulansetjenesten i 

Nordlandssykehuset vil være i stand til å møte den hevingen i faglig standard tjenesten nå står 

foran. 

 

Momenter i Nasjonal helse- og sykehusplan 

Regjeringens forslag til Nasjonal helse- og sykehusplan ble fremlagt 20. november, etter at forslag 

til ny ambulanseplan ble sendt på høring. Det synes så langt ikke nødvendig med justeringer i 

forslaget til ny ambulanseplan ut fra innholdet i nasjonal helse- og sykehusplan pr dag.  

 

Momenter i Akuttutvalgets NOU 2015:17 

Akuttutvalget overleverte sin nasjonale utredning, NOU 2015: 17 «Først og fremst — Et helhetlig 

system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus», til helse- og 

omsorgsministeren 4. desember 2015. I denne utredningen presenterer utvalget sine vurderinger av 

hvordan den akuttmedisinske kjeden utenfor sykehus kan forbedres og hva som kan gjøres for å 

sette befolkningen i stand til å hjelpe seg selv og andre ved akutt sykdom og skade. Prosjektet har 

vurdert innholdet i utredningen, og men har så langt ikke avdekket momenter som vil komme i 

konflikt med anbefalingene i ambulanseplanen. 

 

Direktørens vurdering 

Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset har over lengre tid vært preget av et stort økonomisk 

merforbruk, høyt sykefravær og utfordringer både når det gjelder rekruttering og vedlikehold av 

kompetanse, da det er mange små stasjoner lokalisert i distriktene og flere av disse med lav 

oppdragsmengde. Den desentraliserte organiseringen har gjort tjenesten spesielt sårbar ved 

sykefravær blant ansatte. Videre er ressursene/dimensjoneringen av tjenesten per i dag ujevnt 

fordelt mellom de ulike geografiske områdene. Det økonomiske overforbruket i ambulansetjenesten 
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er utfordrende for foretaket, da det går på bekostning av øvrige helsetjenester i sykehuset, samt 

innebærer redusert evne til å gjøre nødvendig reanskaffelse av utstyr – herunder ambulansebiler.  

 

Målsetningen for arbeidet med ny ambulanseplan har vært å legge et godt grunnlag for en 

fremtidsrettet ambulansetjeneste med god faglig standard, jevnere fordeling av resursene mellom de 

geografiske områdene i foretakets ansvarsområde og bærekraftig økonomi, innenfor de krav som 

fremkommer av lov og forskrifter. Direktøren mener forslaget til ny ambulanseplan oppfyller disse 

målsetningene.  

 

Etablering av ny driftsmodell vil være den viktigste forutsetningen for å lykkes i implementeringen 

av ny ambulanseplan. Ny driftsmodell legger til grunn et behov for økning med til sammen inntil 16 

faste årsverk. For å lykkes i gjennomføringen av en slik modell forutsettes god og langsiktig 

ressursplanlegging, at det innarbeides felles rutiner i hele tjenesten, samt fortløpende oppfølging av 

driften. For sikre at innføring av ny modell skjer ihht målsetningene i planen, skal implementering 

gjennomføres stegvis. Ny driftsmodell vil i steg 1 implementeres i Lofoten, mens de øvrige 

områdene implementeres i steg 2. Målsetningen er at ny driftsmodell skal være ferdig innført i 

ambulansetjenesten innen utgangen av 1. halvår 2015.  

 

 

 

Innstilling til vedtak:  

 

1. Styret viser til saksutredningen med vedlegg og er tilfreds med det grundige arbeidet som er 

gjort knyttet til gjennomgang av ambulansetjenesten. 

2. Styret mener forslag til ny ambulanseplan legger til rette for opprettholdelse av og 

videreutvikling av god faglig standard i tjenesten, oppfyllelse av krav som fremgår av lov og 

forskrifter, jevnere fordeling av ressursene mellom de geografiske områdene i foretakets 

ansvarsområde, samt tilpasning av tjenesten innenfor de økonomiske rammeforutsetningene.  

3. Styret vedtar ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset med de forslag til justeringer som 

fremgår av planen. 

 

 

Avstemming: 

 

Vedtak: 
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1 Innledning 

Å drive en ambulansetjeneste i Nordland har betydelige utfordringer. Spredt demografi, 
skiftende vær- og føreforhold og varierende veistandard kan være krevende når tid teller. 
Regionen har en stadig økende mengde besøkende, befolkningsvekst og et næringsliv i 
positiv utvikling. I dette landskapet skal ambulansetjenesten være spesialisthelsetjenestens 
forlengede arm, og skal flytte en del av sykehuset ut til pasientene.  
 
Ambulansetjenesten er bygd opp rundt Nordlandssykehusets visjon, med kvalitet, trygghet 
og respekt som de viktigste faktorene. Tjenestens ansatte skal være faglig oppdaterte, godt 
trente og motiverte for å yte, både når det gjelder som mest og i hverdagens mindre 
alvorlige situasjoner. Pasientsikkerhet skal være inkludert i alle arbeidsprosesser. 
Ambulansetjenesten skal i tillegg ha et godt arbeidsmiljø for den enkelte ansatt. 
 
Dette dokumentet er et høringsutkast for ny ambulanseplan for ambulansetjenesten ved 
Nordlandssykehuset HF, og inneholder informasjon om dagens tjeneste, utviklingstrekk, 
utfordringer og foreslåtte endringer. Prosjektets fokus i arbeidet med høringsutkastet har 
vært å gi befolkningen best mulig pasientbehandling og mest mulig beredskap innenfor 
tjenestens rammevilkår. Risikovurderinger knyttet til fremtidig ambulansetjeneste har vært 
en integrert del av arbeidet og de relevante elementene fra vurderingene er innarbeidet i de 
ulike kapitelene. Innspill fra høringsrunden vil inngå i arbeidet med den endelige 
ambulanseplanen. 

1.1 Om prosjektgjennomføringen 

Ambulanseplanprosjektet har vært gjennomført av en prosjektgruppe med underordnede 
delprosjekter. Prosjektet har vært styrt av en styringsgruppe ledet av medisinsk direktør ved 
Nordlandssykehuset HF og under rådgivning av en referansegruppe bestående av 
representanter fra primærhelsetjeneste i Nordlandssykehusets dekningsområde og 
ambulansesjefer fra andre helseforetak. 
 
Styringsgruppens deltagere: 

 Beate Sørslett, medisinsk direktør (leder av styringsgruppen) 

 Gro Ankill, administrasjonssjef 

 Helmer Jakobsen, klinikksjef prehospital klinikk 

 Harald Stordahl, klinikkoverlege prehospital klinikk 

 Liss Eberg, HR-sjef 

 May-Britt Allstrin, Delta 

 Ragnhild Strand, Hovedverneombud 

 Randi Aag, brukerrepresentant 
 

Prosjektgruppens deltagere: 

 Loke Gulliksen, prosjektleder 

 Christer Rønnåbakk, prosjektkoordinator 

 Evy Nilsen, delprosjektleder økonomi 

 Toril Solbu, delprosjektleder avtaler og lokale bestemmelser 
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 Lise Johansen, delprosjektleder juridiske avklaringer 

 John Helge Flage, delprosjektleder kompetanse og medisinskfaglige vurderinger 

 Remi Helland, delprosjektleder bemanning 

 Jan Ole Østensen, klinikkverneombud 

 Jørn Hvalryg, Delta 

 Karina Andersen Hjerde, Fagforbundet 
 
Prosjektet har blitt støttet av EY (Ernst & Young AS). 

Formål 
Prosjektets formål har vært å utarbeide høringsutkast for ny ambulanseplan basert på 
dagens forutsetninger, med den hensikt å møte de utfordringer tjenesten står overfor på en 
best mulig måte.  

Mandat 
Prosjektet har hatt tre rammebetingelser:  

• Ny ambulanseplan skal tilpasses dagens økonomiske ramme 
• Ny ambulanseplan skal tilfredsstille relevante lover, forskrifter og tariffavtaler 
• Høringsutkast skal leveres til direktøren innen 15. oktober 2015. 

Avgrensninger 
Dagens funksjonsfordeling mellom sykehus, helseforetak og regioner ligger til grunn for 
vurderingene som er gjort i prosjektet. Mulige fremtidige endringer er ikke vektlagt i 
arbeidet med ny ambulanseplan. På samme måte er ikke fremtidige veiprosjekter vektlagt, 
selv om de kan føre til reduksjon i responstid i enkelte deler av ansvarsområdet.  
 
Luftambulansetjenesten og båtambulansetjenesten er ikke vurdert som del av dette 
prosjektet. 
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2 Lover, forskrifter og overordnede retningslinjer 

I dette kapittelet listes ulike lover, forskrifter og overordnede retningslinjer som danner 
rammebetingelser for ambulansetjenesten. For flere detaljer, se kapittel 2 i vedlegget. 

Sentrale myndighetskrav 
• Lov om arbeidsvern og arbeidsmiljø m.v., (Arbeidsmiljøloven) 2005-06-17 nr 62, 

1.1.2006 
• Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a om ansvar i ambulansetjenesten, 1.1.2001 
• Stortingsmelding nr. 43 om akuttmedisinsk beredskap, 30.6.2000 
• Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, 1.4.2005 
• Forskrift for ambulansebil, 20.2.2003 
• Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy, 

12.5.2004 
• Forskrift om registrering og godkjenning av utrykningskjøretøy, 9.1.2003 
• Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr, 4.11.1994 
• Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste, 9.1.2003 
• Forskrift om pasientjournal, 1.1.2001 
• Forskrift om legemiddelforsyning mv ved sykehus og andre helseinstitusjoner, 

7.1.2003  
• Forskrift om samordning av ambulansebåttjeneste med syketransport og 

helsepersonell med båt, 1.3.2004 

Bemanning og beredskap 
• Forskrift om krav til organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, 

medisinsk nødmeldetjeneste mv. (Akuttmedisinforskriften), 20.3.2015 
• NOU 1998:9 – Hvis det haster… Faglige krav til akuttmedisinsk beredskap 
• Justisdepartementets samfunnssikkerhetsmelding, 15.6.2012 
• Helsedirektoratet, Læring for bedre beredskap – Helseinnsatsen etter 

terrorhendelsen 22.7.2011, kapittel 11 
• Lov om helsemessig og sosial beredskap (Helseberedskapsloven), 1.7.2001 
• Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om 

helsemessig og sosial beredskap, § 7, 23.7.2001 

Kompetanse og fagutvikling  
• Lov om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven) 1999-07-02 nr 64. (2003-09-01)  
• Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, 1.1.2003 
• Helse Nords traumerapport, 23.4.2010 
• Helse Nords oppdragsdokumenter, 9.1.2015 

Legemiddelhåndtering og medisinteknisk utstyr 
• Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter 

helsehjelp, 13.4.2015 
• Lov om statlig tilsyn med helsetjeneste, 30.3.1984 
• Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr, 1.1.2014 
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3 Dagens ambulansetjeneste ved Nordlandssykehuset  

3.1 Historisk utvikling 

Nordlandssykehuset har gradvis overtatt driftsansvaret for ambulansetjenesten i sitt 
ansvarsområde. Fra 2001 har sykehuset drevet tjenesten i Bodø, og i årene som fulgte kom 
Salten, Lofoten og Vesterålen inn under offentlig drift, i regi av Nordlandssykehuset. Siden 
1.1.2007 har ambulansetjenestens ansvarsområde vært uendret, etter at de nordlige delene 
av Vesterålen ble overført fra Hålogalandssykehuset.  
 
Oppdragsmengden til ambulansetjenesten har vært relativt stabil i perioden 2007 til 2014, 
med et gjennomsnitt på 18 900 oppdrag per år. Figur 1 under viser antall oppdrag per år, 
fordelt på hastegradene akutt-1, haste-2 og vanlige oppdrag3. 
 

 
Figur 1: Historisk utvikling av totalt antall oppdrag fordelt på hastegrad 

Ambulansetjenesten har de siste 20 årene hatt en kraftig medisinskfaglig utvikling. Stadig 
nye og skjerpede krav og retningslinjer forandrer og forbedrer tjenesten. Pasienter blir i dag 
alltid møtt med to ambulansearbeidere per bil, mot tidligere hvor énmanns-betjent 
ambulanse var normen. Også andelen av bemanningen med fagbrev og 
ambulansepersonellutdanning har økt kraftig. Ved utarbeidelse av den forrige 

                                                      
1 Akuttoppdrag: Hastegrad for antatt kritisk tilstand der de vitale funksjoner kan være truet eller manifest 
forstyrret og der ambulanse skal rykke ut og lege alarmeres. 
2 Hasteoppdrag: Hastegrad for antatt alvorlig tilstand der de vitale funksjonene kan bli truet og der det er 
behov for umiddelbar situasjonsvurdering av lege eller transport til sykehus.  
3 Vanlige oppdrag: Hastegrad for tilstander der det antas at tidsmomentet medisinsk sett ikke er avgjørende og 
som kan forelegges lege til vurdering ved første passende anledning.  
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ambulanseplanen i 2006, lå Nordlandssykehuset lavest på landsbasis med kun 43 % 
personell med bestått fagbrev. Det har vært en overordnet målsetning for 
Nordlandssykehuset å få denne andelen opp, og per 15.10.15 har 99 % av 
ambulansetjenestens faste ansatte fagbrev.  
 
Også innen medisinteknisk utstyr har ambulansetjenesten vært gjenstand for en enorm 
utvikling. For 20 år siden hadde ambulansearbeideren begrensede muligheter til å gi 
pasienten avansert medisinsk oppfølging utenfor sykehus, og måtte i større grad 
konsentrere seg om å få fraktet pasienten raskt til akuttmottak eller legevakt. I dag utfører 
ambulansearbeidere avanserte undersøkelser av pasienten utenfor sykehus, sender EKG 
trådløst inn til leger med spesialisert kompetanse, og gir livsviktige medikamenter der 
pasienten måtte befinne seg. Dette sparer viktig tid for pasienten, og bidrar til økt 
sannsynlighet for overlevelse og raskere rehabilitering for pasienten.  

3.2 Dagens organisering og driftsmodell 

Ambulanseområdet Salten, Lofoten og Vesterålen er per i dag oppdelt i 7 soner med totalt 
20 stasjoner, se figur 2 på neste side. Helseforetaket disponerer 29 ambulansebiler, hvorav 
27 biler er i døgnkontinuerlig beredskap og 2 biler har beredskap på dagtid i ukedagene. I 
tillegg disponeres 1 reserveambulanse i hver sone. Tjenesten teller 179 ansatte, herunder 7 
soneledere, 125 fagarbeidere, 24 sykepleiere, 6 med paramedic-utdanning, samt 18 
lærlinger. 5 av tjenestens ambulansearbeidere har stedfortrederfunksjon for enhetsledere. 
 
Ambulansestasjonene har ulike arbeidstidsordninger som er utarbeidet og godkjent av 
ambulansesjef, enhetsleder og tillitsvalgte. På stasjonene med lavest oppdragsmengde går 
de ansatte på hjemmevakt, med noe aktivtid tilknyttet vaktskifte og fagutvikling. På 
stasjonene med større oppdragsmengde er turnusen basert på en kombinasjon av aktivtid 
og vakt på vaktrom (passivtid). Bodø stasjon er den eneste stasjonen med døgnkontinuerlig 
aktivtid, tjenestens andre stasjoner har varierende grad av aktivtid, vakt på vaktrom og 
hjemmevakt. 
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Figur 2: Nordlandssykehusets ambulansestasjoner og soneinndeling 

Driftsmodellen til ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset baseres i dag på prinsippet om 
minimum grunnbemanning. Dette innebærer at man har akkurat nok bemanning til å 
opprettholde beredskap på tjenestens bilambulanser, men bemanning til å dekke fravær 
knyttet til blant annet fagutvikling, ferie og sykdom er ikke inkludert. Modellen er i samsvar 
med avtalene sykehuset har med de ulike fagforeningene.  
 
Ettersom tjenesten er bemannet med minimum grunnbemanning, er det utfordrende å sikre 
tilstrekkelig langsiktig planlegging. Fravær må alltid dekkes fortløpende, enten ved bruk av 
vikar eller overtid, til tross for at mye av fraværet er kjent. Den enkelte soneleder velger 
vikarinnleie eller bruk av overtid for å opprettholde beredskap, selv om det ikke 
nødvendigvis er tilgjengelige budsjettmidler til dette. Dette gjøres naturlig nok fordi man 
ikke opplever å ha andre alternativer. Kostnader knyttet til vikarer og overtid i 
ambulansetjenesten er derfor høye. I tillegg har tjenesten i enkelte tilfeller sett seg nødt til å 
innføre strakstiltak som å ta biler av beredskap i mangel på kvalifisert personell. Disse 
momentene gir indikasjoner på at dagens driftsmodell ikke er optimal for tjenesten.  

3.3 Ambulanseoppdrag i 2014 

Oppdragsmengde per kommune 
I 2014 hadde ambulansetjenesten til Nordlandssykehuset 18 866 oppdrag, hvorav 32 % var 
akuttoppdrag, 40 % var hasteoppdrag og de resterende var vanlige oppdrag.  
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Tabell 1 under viser hvordan disse oppdragene fordelte seg på regionens kommuner.  
 

Kommune Innbyggertall Antall 
akuttoppdrag 

Antall 
hasteoppdrag 

Antall 
vanlige 
oppdrag 

Totalt antall 
oppdrag 

Andøy 4991 246 290 156 692 

Beiarn 1058 59 62 30 151 

Bodø 50185 2076 2294 2162 6532 

Bø 2642 126 156 51 333 

Fauske 9622 417 551 169 1137 

Flakstad 1358 60 87 30 177 

Gildeskål 2014 134 138 38 310 

Hadsel 8057 374 452 1034 1860 

Hamarøy 1811 99 136 38 273 

Meløy 6454 288 418 123 829 

Moskenes 1070 37 76 15 128 

Røst 545 9 8 12 29 

Saltdal 4734 228 341 78 647 

Sortland 10166 457 536 197 1190 

Steigen 2507 120 178 53 351 

Sørfold 1953 94 80 28 202 

Tysfjord 1996 55 71 23 149 

Vestvågøy 11140 421 596 739 1756 

Værøy 780 4 9 6 19 

Vågan 9285 421 660 330 1411 
Øksnes 4563 235 313 95 643 

Tabell 1: Antall innbyggere og oppdrag fordelt på hastegrad per kommune 

Figur 3 på neste side presenterer antall oppdrag per innbygger i regionens kommuner, 
fordelt på hastegrad. 
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Figur 3: Antall oppdrag per innbygger i regionens kommuner fordelt på hastegrad   

Faktisk prehospital responstid i 2014 
Prehospital responstid defineres som tidsintervallet fra det ringer hos akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral (AMK) til ambulansen er fremme på hentestedet, jfr. KITHs4 
definisjoner for akuttmedisinsk kjede, presentert i figur 4 på neste side. 
 
Det finnes i dag ingen krav til hva den prehospitale responstiden bør være for 
ambulansetjenester i Norge. Det er utgitt retningslinjer i NOU 98:9 og i St. Meld. 43 fra 1999-
2000, som for akuttoppdrag sier at 90 % av befolkningen bør kunne nås innen 12 minutter i 
tettbebygd strøk, og innen 25 minutter i grisgrendte strøk. 
 
Da det ikke stilles responstidskrav til ambulansetjenestene i Norge er det få, om noen, som 
fullt ut tilfredsstiller disse retningslinjene. Når man skal vurdere Nordlandssykehusets 
dekning ville det derfor være mer naturlig å måle tjenesten mot andre tjenester, i stedet for 
kun mot anbefalingene i NOU 98:9. Mangel på kvalitetssikrede nasjonale data for 
ambulansetjenestene er derimot en kjent problemstilling, og slike sammenligninger er 
derfor ikke prioritert i prosjektets nåværende fase.  
 

                                                      
4 Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren 
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Figur 4: KITHs definisjoner for den akuttmedisinske kjede 

I 2014 var den prehospitale responstiden for akuttoppdrag i Nordlandssykehusets 
kommuner i gjennomsnitt 15,4 minutter, og 84,5 % av oppdragene hadde en responstid på 
under 25 minutter. I Bodø kommune, hvor store deler av befolkningen bor i tettbygde strøk, 
var gjennomsnittlig prehospital responstid 11 minutter, og 76,1 % av akuttoppdrag hadde en 
responstid på under 12 minutter. Figur 5 på neste side viser regionens ambulansestasjoner, 
gjennomsnittlig prehospital responstid for regionens kommuner, samt hvor stor andel av 
oppdragene i 2014 som hadde en responstid på under 25 minutter.  
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Figur 5: Prehospital responstid og andel akuttoppdrag som i 2014 ble nådd innen 25 minutter 

Gjennomsnittlig oppdragslengde per stasjon 
Den gjennomsnittlige oppdragslengden5 for regionens stasjoner varierer stort, fra 0,8 timer i 
Bodø til 3,7 timer i Steigen. Figur 6 på neste side viser at stasjonene som ligger nært 
Nordlandssykehusets avdelinger har kortest oppdragslengde, mens mange av stasjonene i 
Salten, som er tilknyttet sykehuset i Bodø, har lengst gjennomsnittstid på oppdragene. 

                                                      
5 Oppdragslengde: Tid fra ambulansen rykker ut til den er meldt ledig på stasjon etter oppdraget er avsluttet 
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Figur 6: Gjennomsnittlig oppdragslengde (målt i timer) per stasjon i 2014 

3.4 Helhetlig akuttmedisinsk beredskap i ansvarsområdet  

Ambulansetjenesten iverksetter ikke ambulanseoppdrag på egenhånd. AMK tar i mot alle 
113-samtaler og tildeler ambulanseressurser til pasienter basert på nasjonale føringer 
hentet fra Norsk Medisinsk Indeks, på lik linje med alle andre AMK i Norge. Det ligger 
kvalitetssikrede vurderinger til grunn for hvert enkelt ambulanseoppdrag som igangsettes.  
 
AMK er på bakgrunn av dette ambulansetjenestens viktigste samarbeidspartner og 
premissleverandør. Tildelingen av ambulanseressurser er derimot ikke AMK eneste 
ansvarsområde. De skal også samhandle med andre nødsentraler, samtidig som de snakker 
med innringer, enten det er pasient, pårørende, helsepersonell eller andre, og gir råd om 
akuttmedisinske tiltak underveis i samtalen. En annen viktig oppgave for AMK er til en hver 
tid å sikre best mulig akuttmedisinsk beredskap med regionens tilgjengelige ressurser. Når 
beredskapen i et område er redusert som følge av at alle ambulansene er opptatt på 
oppdrag samtidig, eller av andre årsaker ikke er tilgjengelige, innfører AMK tiltak for å dekke 
opp for denne beredskapsreduksjonen. Det kan bety at andre ambulanser flyttes midlertidig, 
eller at man disponerer tilgrensende ressurser på en annen måte.  
 
Det er viktig å merke seg at ambulansen ikke er det eneste akuttmedisinske tilbudet i 
regionen, og at samhandling med kommunale tjenester bidrar til å styrke regionens 
helhetlige beredskap. I henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.1 og 
3.2 skal kommunene sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys 
nødvendige helse- og omsorgstjenester, herunder hjelp ved ulykker og andre akutte 
situasjoner. 
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Fastlegene og legevaktene er de viktigste ressursene i den kommunale akuttberedskapen. I 
tillegg representerer luftambulanse, Redningsselskapet og «Mens vi venter på ambulanse»6 
viktige ressurser som bidrar i daglig ivaretakelse av mennesker med behov for akutt bistand i 
Nordlandssykehusets dekningsområde. Kartet i figur 7 under illustrerer denne helhetlige 
akuttmedisinske beredskapen. I tillegg til beredskapen skissert i kartet, er det mange andre 
viktige ressurser i regionen, herunder politiet, det lokale brannvesenet, lokale 
hjertestansgrupper, frivillige organisasjoner og 64 legekontorer. 

Figur 7: Kart over de viktigste akuttmedisinske ressursene i regionen 

 

                                                      
6 «Mens du venter på ambulansen» skal etablere en lokal beredskap basert på brannmannskaper og 
helsepersonell. Disse skal kunne ta hånd om pasienten inntil profesjonell hjelp kommer fram, og ta de første 
livsviktige, grepene ved utrykninger 
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4 Utfordringer knyttet til dagens ambulansetjeneste 

4.1 Utfordringer knyttet til faglighet i tjenesten 

Ambulansetjenesten skal i hovedsak levere to viktige forhold til befolkningen; beredskap og 
kompetanse. Ivaretakelse av ferdigheter, kompetanseheving og fagutvikling er derfor 
bærebjelker i tjenesten.  
 
Kompetanse oppnås og ivaretas på to måter, både gjennom pasientkontakt under faktiske 
oppdrag, og gjennom kurs, øvelser og lignende.  
 
Det er i dag stor variasjon i mengde pasientkontakt fra stasjon til stasjon. Denne variasjonen 
gjør vedlikehold av ferdigheter på andre måter svært viktig, og noe tjenesten må ta høyde 
for, og kompensere for i sin organisering. Ambulansetjenesten har med dagens driftsmodell 
begrensede muligheter for å sikre ivaretakelse av kompetanse innenfor de gjeldende 
arbeidsplaner. 
 

Planlagt kompetanseheving gjøres i dag stort sett utenfor de fastsatte arbeidsplanene, da de 
ulike stasjonene er dimensjonert med minimum grunnbemanning. Kurs, møter, øvelser, 
tester og lignende gjennomføres derfor på overtid, noe som er dyrt, men som også stiller 
arbeidsgiver i en posisjon hvor man ikke kan pålegge den enkelte arbeidstaker å delta. Dette 
medfører i praksis store utfordringer for å drive god og kvalitetssikret fagutvikling av 
samtlige ansatte.  
 
Internrevisjonen i Helse Nord gjennomførte i 2014 en revisjon av kompetanse i 
ambulansetjenesten, og manglende kompetanseplan var ett av avvikene 
Nordlandssykehuset fikk. Revisjonen påpekte at fagutvikling, øving og trening bør, på 
bakgrunn av varierende oppdragsmengde mellom stasjonene, inngå i den ansattes normale 
arbeidsplan, satt inn i et overordnet system og planlagt i god tid. På denne måten vil 
tjenesten bidra til å sikre høy kompetanse i hele regionen. Det utarbeides nå en overordnet 
strategisk kompetanseplan for tjenesten, for å sikre tjenestens behov for videreutvikling og 
faglig kvalitetssikring. Denne vil ferdigstilles etter at ambulanseplanen er vedtatt. 

4.2 Økonomiske utfordringer 

Bilambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset har siden 2007 vært preget av til dels store 
negative budsjettavvik. Kostnadsnivået for tjenesten har økt med 51 MNOK siste 7 år, hvorav 
realveksten var på 28 MNOK, og overforbruket har vært relativt stabilt på i snitt 9 MNOK per 
år i samme periode. Dette til tross for at oppdragsmengden i regionen i snitt har vært på 
18 900 oppdrag per år i nevnte periode, se figur 8 på neste side. 
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Figur 8: Utvikling i budsjett, overforbruk og totalt antall oppdrag i perioden 2007-2014 

En av årsakene til overskridelsene har vært manglende mulighet for langsiktig planlegging av 
arbeidsplaner, hvilket har bidratt til stort forbruk av overtid og vikarer. Høyt sykefravær og til 
tider begrenset tilgang på vikarer ved sykdom og ferieavvikling har bidratt til å øke 
overtidsbruken på fast personell, som igjen har ført til høye kostnader. Denne utviklingen 
kan ikke fortsette, da det vil gå på bekostning av andre helsetjenester ved 
Nordlandssykehuset. 
 
For 2014 utgjorde overtid, ekstrahjelp og vikarer til sammen 33 MNOK, tilsvarende 21 % av 
totale driftskostnader, se figur 9 under.  
 

 
Figur 9: Totale driftskostnader for bilambulansetjenesten som helhet i 2014 i MNOK 
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5 Fremtidig ambulansetjeneste for Nordlandssykehuset 

5.1 Fremgangsmåte for utarbeidelse av fremtidig ambulansetjeneste 

For å utarbeide endringsalternativer for den fremtidige ambulansetjenesten ved 
Nordlandssykehuset har prosjektet jobbet med hypoteser på bakgrunn av arbeidsmøter, 
samt gjennomførte økonomiske og oppdragsrelaterte analyser. Disse analysene omfatter 
variasjoner mellom stasjoner blant annet knyttet til overforbruk, driftskostnader, 
oppdragsmengde, oppdragslengde, aktivitet på ulike dager og tidspunkt av døgnet, samt 
sesongvariasjoner. På bakgrunn av dette ble nærmere 90 hypoteser belyst og diskutert. 
 
Hypoteser som potensielt sett kunne gi økonomiske besparelser med opprettholdelse av et 
forsvarlig beredskapsnivå ble tatt med videre, og lå til grunn for utarbeidelse av 
endringsalternativer. 30 ulike alternativer for endring ble tatt med videre i prosessen, og 
samtlige soner og stasjoner ble grundig vurdert. Alternativer med for store medisinskfaglige 
konsekvenser eller for lav økonomisk besparelse ble eliminert, og 20 ulike alternativer er i 
prosjektet blitt detaljert og ytterligere analysert med hensyn til prehospital responstid, 
samtidighetskonflikter og medisinsk forsvarlighet.  

Metode for analyse av prehospital responstid 
For alle alternativer som omhandler en endring av stasjoners beliggenhet, har det blitt 
estimert to ulike versjoner av dagens responstid; en faktisk responstid basert på data fra 
AMIS7 for alle oppdrag i 2014, og en teoretisk responstid basert på dagens plassering av 
ambulansestasjoner og avstand til hver av kommunens grunnkretser. På grunnlag av 
befolkningsstatistikk på grunnkretsnivå har det blitt utarbeidet en vektet gjennomsnittlig 
responstid. Den teoretiske responstiden er basert på forutsetninger om at ambulansens 
gjennomsnittlige kjørehastighet er fartsgrense pluss 25 %. Videre er responstiden basert på 
Nordlandssykehusets retningslinjer om at ambulansens aktiveringstid maksimalt skal være 2 
minutter ved aktivvakt, 5 minutter ved vakt på vaktrom og 10 minutter ved hjemmevakt8.  
 
Hensikten med å utarbeide analyser av dagens responstid med både faktisk og teoretisk 
fremstilling er for å kunne estimere en fremtidig forventet faktisk responstid dersom man 
flytter på en stasjon. For å komme frem til den forventede faktiske responstiden har det 
først blitt utarbeidet en teoretisk fremtidig responstid, som gir det vektede gjennomsnittet 
basert på beliggenhet til ny stasjon. Deretter har forholdstallet mellom dagens teoretiske og 
faktiske responstid blitt benyttet for å estimere den forventede faktiske responstiden, basert 
på den teoretiske fremtidige responstiden. Den faktiske forventede responstiden tar da 
høyde for faktorer som ikke er medberegnet i en teoretisk responstid, deriblant trafikk- og 
kjøreforhold. 
 
Analyser har videre blitt utført for hvor stor andel av akutt- og hasteoppdrag som kan nås 
innen den veiledende målsetningen i NOU 98:9 på henholdsvis 12 og 30 minutter for 

                                                      
7 AMIS (Akuttmedisinsk informasjonssystem) er et IT-støtteverktøy som benyttes av AMK til blant annet mottak og 
registrering av nødmeldinger, bestilling av ambulansetransport, henvendelser til legevakt, gruppering, sortering og 
prioritering av oppdrag, og koordinering og tildeling av ressurser til ventende oppdrag. 
8 Definert i ambulanseplan for Nordlandssykehuset fra 2006 og ambulansetjenestens kjøreregler 
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befolkning i tettbygd strøk, og 25 og 40 minutter i grisgrendte strøk. Dette har blitt gjort 
både for dagens responstid og fremtidig forventet faktisk responstid. For mer detaljert 
beskrivelse av prehospital responstid henvises det til kapittel 4 i vedlegget. 

Metode for vurdering av samtidighetskonflikter 
Analyser knyttet til samtidighetskonflikter viser det faktiske antall ganger samtlige biler på 
én stasjon var opptatt med akutt- og hasteoppdrag i 2014 samtidig. Dette har man brukt i 
vurderinger som innebærer en reduksjon i antall biler. Der endringsalternativet innebærer 
sammenslåing av stasjoner, har man vurdert antall samtidighetskonflikter for bilene på disse 
stasjonene samlet sett. 

Metode for vurdering av medisinsk forsvarlighet 
Prosjektet har vurdert de foreslåtte endringene ut fra hvilke medisinskfaglige konsekvenser 
de har for pasientene. Disse konsekvensene er i hovedsak knyttet til beredskap og 
prehospital responstid.  

I KITHS definisjonskatalog og i Norsk Medisinsk Indeks gis de ulike hastegradene ulik farge. 
Akutte oppdrag er røde, hasteoppdrag er gule, og vanlige oppdrag er grønne. Prosjektet 
mener det er viktig å vurdere foreslåtte tiltak ut fra hvilke konsekvenser de har på de røde 
og gule oppdragene. Grønne oppdrag er «kan vente»-oppdrag, og rent medisinskfaglig vil de 
anbefalte endringene neppe ha konsekvenser for disse pasientene, annet enn at de 
eventuelt må vente noe lengre. 

I prosjektets vurderinger knyttet til fremtidig ambulansetjeneste har man valgt å fokusere på 
akutte tilstander, altså tidskritiske hendelser hvor behandlingsmulighetenes tidsvindu er 
begrenset. Disse pasientgruppene omhandler pasienter med hjerteinfarkt, hjertestans, 
hjerneslag og traumer. Tilstandene representerer kvantitativt de fleste av de tidskritiske 
pasientene. Det er viktig å understreke at pasientene i disse gruppene i dagens situasjon 
allerede har et forsvarlig tilbud som er forankret i lokale legevakter, samt dagens bil‐, båt- og 
luftambulansetjeneste. Ambulansetjenesten er selvsagt også viktig ved mindre tidskritiske 
tilstander hvor forsinkelse av behandling vil kunne føre til dårligere behandlingsmulighet 
eller -resultat for pasienten. Disse medisinskfaglige vurderingene har vært retningsgivende 
for prosjektets arbeid med endringsalternativ.  

5.2 Vurderte endringsalternativ 

Basert på analysene presentert over, har den helhetlige prosessen resultert i 20 ulike 
endringsalternativer. Disse alternativene presenteres i tabell 2 på neste side, med tilhørende 
konsekvenser for prehospital responstid, herunder forventet endring i responstid for 
akuttoppdrag, forventet andel av befolkning nådd innen 25 minutter ved akuttoppdrag og 
samtidighetskonflikter for akutt- og hasteoppdrag. For flere detaljer, se kapittel 4 i 
vedlegget. 
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  Konsekvens for prehospital responstid 

Områder Vurderte tiltak 
Forventet endring 

responstid for 
akuttoppdrag (gj.snitt) 

Forventet andel 
befolkning nådd innen 25 

min ved akuttoppdrag 

Samtidighetskonflikter for 
akutt- og haste-oppdrag 

1. Ny driftsmodell 
Ny driftsmodell innføres i hele 
regionen 

Ingen påvirkning på 
responstid 

Ingen påvirkning på 
responstid 

Ingen påvirkning på 
responstid 

2. Sortland og 
Stokmarknes 

a) Redusere med én bil på Sortland, 
justert aktivtid på dagbilen på 
Stokmarknes, felles arbeidsplan for 
Sortland og Stokmarknes 

Ingen direkte endring 
Sortland: 94,90 % 
Hadsel: 82,57 % 

Sortland: 135 

b) Redusere med én bil på 
Stokmarknes, felles arbeidsplan for 
Sortland og Stokmarknes 

Ingen direkte endring 
Sortland: 94,90 % 
Hadsel: 82,57 % 

Hadsel: 27 

c) Endre én bil på Sortland til dagbil Ingen direkte endring 
Sortland: 94,90 % 
Hadsel: 82,57 % 

Sortland (kveld/natt): 76 

d) Sammenslå Stokmarknes og 
Sortland til ny stasjon plassert midt i 
mellom 

Sortland: +9,4 min 
Hadsel: +6,6 min 

Sortland: 70,06 %  
Hadsel: 58,99 % 

Sortland og Hadsel samlet 
sett: 3 

3. Ørnes 
Redusere aktivtid på dagbil og 
døgnbil på Ørnes  

Ingen vesentlig endring Ingen vesentlig endring Ingen vesentlig endring 

4. Fauske Redusere aktivtid på bilene i Fauske Ingen vesentlig endring Ingen vesentlig endring Ingen vesentlig endring 

5. Moskenes og 
Gravdal 

a) Endre én bil på Gravdal til dagbil, 
felles arbeidsplan for Gravdal og 
Moskenes 

Ingen direkte endring Ingen direkte endring 
Gravdal: 40 
samtidighetskonflikter 
dag/natt 

b) Redusere med én bil på Gravdal, 
felles arbeidsplan for Gravdal og 
Moskenes 

Ingen direkte endring Ingen direkte endring 
Gravdal: 93 
samtidighetskonflikter 

c) Endre én bil på Gravdal til dagbil, 
Moskenes flyttes til Flakstad, felles 
arbeidsplan for Gravdal og Flakstad 

Gravdal: - 
Moskenes: +10,8 min 
Flakstad: -9,2 min 

Gravdal: 88,1 % 
Moskenes: 0,0 % 
Flakstad: 99,0 % 

Gravdal (kveld/natt): 40  

d) Redusere med én bil på Gravdal, 
Moskenes flyttes til Flakstad, felles 
arbeidsplan for Gravdal og Flakstad 

Gravdal: - 
Moskenes: +10,8 min 
Flakstad: -9,2 min 

Gravdal: 88,1 % 
Moskenes: 0,0 % 
Flakstad: 99,0 % 

Gravdal: 93 

e) Moskenes stasjon legges ned, 
området betjenes med to biler fra 
Gravdal  

Gravdal: - 
Moskenes: +28,3 min 
Flakstad: +2,6 min 

Gravdal: 88,1 % 
Moskenes: 0,0 % 
Flakstad: 37,27 % 

Samlet: 5 

6. Saltdal 
Redusere med én bil på Saltdal og 
redusere til 5 personer 

Ingen vesentlig endring Ingen vesentlig endring 52 samtidighetskonflikter 

7. Steigen 
To hjemmevakt-stasjoner i Steigen 
blir én tilstedevaktstasjon med én 
bil på Furulund  

+ 2,5 min 34,90 % 15 samtidighetskonflikter 

8. Vesterålen 

a) Redusere bemanning i Vesterålen 
med én per stasjon (unntatt Øksnes) 

Ingen vesentlig endring Ingen vesentlig endring Ingen vesentlig endring 

b) Redusere bemanning i Vesterålen 
med én per stasjon 

Ingen vesentlig endring Ingen vesentlig endring Ingen vesentlig endring 

9. Bodø og 
Tverlandet 

a) Tverlandet flyttes til Bodø, 3 
døgnbiler med 32 ansatte 

+ 1,1 min 66,00 % Ikke vurdert 

b) Tverlandet som satellittstasjon 
for Bodø (med døgnbil) med felles 
arbeidsplan 

Ingen vesentlig endring 71,48 % Ikke vurdert 

c) Tverlandet som satellittstasjon for 
Bodø (med dagbil) med felles 
arbeidsplan 

Ingen vesentlig endring 
dagtid 
Kveld/natt: + 1,14 min 

66,00 % Ikke vurdert 

d) Flytte Tverlandet til en stasjon 
nærmere Bodø (f.eks. på Støver)  

+ 0,4 min 74,65 % Ikke vurdert 

Tabell 2: Prosjektets endringsalternativer med tilhørende konsekvenser for prehospital responstid 
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Etter grundig gjennomgang har noen av alternativene i tabellen på forrige side blitt 
nedprioritert, enten fordi de ikke gir en økonomisk besparelse, vil være vanskelig å realisere 
eller behøver mer utredning.  
 
Det ble tidlig i prosjektet gjort omfattende vurderinger knyttet til endringer i Bodø 
kommune, og en rekke alternativ har blitt grundig analysert. Alle alternativ som ville 
innebære endring av hjemmevaktstasjonen på Tverlandet til en tilstedevakt ville medført en 
økning i kostnader da dette vil fordre minst tre ekstra årsverk. Det eneste 
kostnadsbesparende tiltaket ville være å endre Tverlandet til en satellittstasjon for Bodø, og 
endre bilen til en dagbil, men dette ble vurdert som risikabelt da det vil bety at det kun ville 
være to biler i Bodø kommune på kveld/natt og helg. Grunnet stor oppdragsmengde, samt 
et stort område å dekke, er ikke en slik reduksjon i beredskap ansett å være medisinsk 
forsvarlig. Prosjektet anbefaler derfor ingen endringer i Bodø kommune i denne omgang. 
 
Av de resterende alternativene ble alternativer innenfor fire områder vurdert som 
realiserbare, i tillegg til at de kan gi økonomiske besparelser. Prosjektet har likevel i denne 
omgang besluttet å ikke prioritere disse, da de fremdeles krever mer utredninger. Tabell 3 
under oppsummerer hvilke områder som i denne omgang ikke har blitt prioritert. 
 

Område som ikke er 
prioritert 

Begrunnelse for å ikke prioritere alternativene i denne omgang 

Moskenes og Gravdal 

Alternativet krever mer utredninger grunnet relativt lange distanser og ofte vanskelige 
kjøreforhold mellom Gravdal og Moskenes. Da bilene i Gravdal også ofte benyttes til 
flyplassturer og møtekjøring med ambulansen i Svolvær, må det vurderes hvilke 
konsekvenser en endring i beredskap vil ha ved denne stasjonen. 

Saltdal 
Da bilene i Saltdal og Fauske dekker store områder, vil det være nødvendig å vurdere 
konsekvenser knyttet til reduksjon i beredskap i dette området ytterligere. 

Steigen 

Endring av hjemmevaktstasjonene til en tilstedevaktstasjon vil medføre reduksjon med én 
bil i Steigen. Antallet samtidighetskonflikter er ikke høyt, da begge bilene har få oppdrag per 
år, men på grunn av lang oppdragslengde (dersom pasienten må leveres på sykehus, er 
nærmeste sykehus i Bodø) vil det være nødvendig med flere vurderinger av konsekvenser og 
risikoer knyttet til dette alternativet 

Vesterålen 
Juridiske rammebetingelser setter begrensninger for muligheten til å avlønne som 
hjemmevakt dersom ansatte bor på stasjon, noe som kan gjøre det vanskelig å rekruttere 
ansatte til disse stasjonene dersom de omgjøres til rene hjemmevaktstasjoner. 

Tabell 3: Områder hvor endringer ikke er prioritert i denne omgang 

Som resultat av denne prioriteringen, står prosjektet igjen med fire endringsalternativer; ny 
driftsmodell, samt strukturelle endringer på Sortland og Stokmarknes, Ørnes og Fauske.  

5.3 Forslag til fremtidig ambulansetjeneste i Nordlandssykehuset 

Forslaget til fremtidig ambulansetjeneste i Nordlandssykehuset har som utgangspunkt å ta 
tak i de to største utfordringene som dagens tjeneste står ovenfor, nemlig utfordringer 
knyttet til fagutvikling og høyt økonomisk overforbruk. 

Ny driftsmodell 
På grunnlag av utfordringene knyttet til fagutvikling og økonomisk overforbruk, er det 
anbefalt at det bør innføres en ny driftsmodell som tar utgangspunkt i bemanning til reelt 
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behov. Dette innebærer at man fastsetter det reelle behovet for antall faste årsverk basert 
på kjent fravær, deriblant planlagt ferie9, kurs og langvarig sykdom. Dette gir en økning i 
grunnbemanning, men vil likevel redusere totale kostnader grunnet mindre behov for 
vikarer og overtid. I tillegg åpner det for at man kan innføre noen av de andre vurderte 
endringstiltakene, uten at dette vil medføre en reduksjon i antall faste ansatte.  
 
I hovedtrekk vil den fremtidige modellen for ambulansetjenesten sikre et mer harmonisert 
beredskapsnivå i regionen. Modellen vil ha mange positive virkninger, deriblant: 

 Det vil bli lettere å sikre god kvalitet på fagutvikling og kompetanseheving i tjenesten, 
som i enda større grad vil sikre god prehospital behandling for pasienter i regionen 

 Mange vikarer som nå har midlertidig ansettelse, vil få fast ansettelse 

 Man vil unngå oppsigelse av faste ansatte. 
 
Ny driftsmodell vil medføre følgende for de ansatte: 

 Den enkelte ansatt må kunne benyttes mer fleksibelt enn i dag, med tanke på hvor 
vakter skal gjennomføres. Man vil se på muligheter der den ansatte har flest vakter 
på sin nærmeste stasjon og kun tidvis vakter på andre stasjoner i samme område. 

 Arbeidsgiver må kunne styre fraværsrelatert aktivitet i større grad. Dette for å gi 
mulighet til å innføre langtidsplanlegging som konsept og dermed styre tjenestens 
ressurser på en best mulig måte. 

 
Det anbefales at den nye driftsmodellen, som tar utgangspunkt i et reelt bemanningsbehov, 
innføres i hele regionen, og at de ansatte inngår i helhetlige arbeidsplaner innenfor fem 
geografiske områder, se kartet i figur 10 på neste side. For at det skal være hensiktsmessig å 
ha bemanning som roterer på tvers av stasjoner, vil det være naturlig å se vekk fra dagens 
soneinndeling og heller vurdere de nye geografiske områdene, da det vil være nærhet til 
andre stasjoner som vil være begrensende for organiseringen.  
  

                                                      
9 Unntatt hovedferie der det allerede finnes gode rutiner og budsjett for ferievikarer i hovedferieperioden 
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Figur 10: Foreslått fremtidig områdeinndeling 

Med iverksettelse av ny driftsmodell vil man kunne oppnå besparelser uten å redusere antall 
faste årsverk i tjenesten. Alternativet åpner i tillegg for at mange av de midlertidige ansatte 
vil få fast ansettelse. Anbefalingene for fremtidig tjeneste forutsetter at det innføres 
langtidsplanlegging av turnus og at arbeidsgiver, der det er rimelig, styrer kjent fravær. Dette 
vil føre til at tjenesten kan dekke kjent fravær med faste ansatte og dermed redusere 
behovet for vikarer og overtid betraktelig. Den nye driftsmodellen forutsetter videre at de 
ansatte er fleksible til å jobbe noe på tvers av flere stasjoner. Man vil, til den grad det er 
mulig, ta hensyn til den enkelte ansatt sine preferanser for arbeidssteder. Detaljene vil 
utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte når prinsipielle endringer i ambulansetjenesten er 
vedtatt. 
 
En ordning der alle ansatte inngår i felles arbeidsplaner innenfor geografiske områder og 
rullerer mellom stasjoner, vil bidra til å gi de ansatte like muligheter til å vedlikeholde 
kompetanse gjennom pasientkontakt på oppdrag. I tillegg vil kurs og opplæring innarbeides i 
de enkeltes arbeidsplaner, noe som vil sikre bedre styring av fagutvikling. Fleksible ordninger 
mellom stasjoner betyr at man vil ha en buffer til å dekke uventet fravær, noe som vil bidra 
til å redusere antall strakstiltak der man må ta ambulanser ut av beredskap grunnet mangel 
på kvalifisert personell. 
 
For å kunne iverksette en driftsmodell med innføring av rullering mellom stasjoner, vil det 
være nødvendig å sikre forbedret styring, der ledere og ansatte i større grad følger 
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standardiserte rutiner, og der man har tydeligere definerte oppgaver og ansvarsområder. 
Der det er hensiktsmessig å sentralisere arbeidsoppgaver, vil dette vurderes. Figur 11 under 
viser et forslag til hvordan organisasjonskartet kan se ut. 
 

 
Figur 11: Forslag til organisasjonskart 

Det vil være noen usikkerhetsmomenter knyttet til fremtidig driftsmodell. Det vil blant annet 
være vanskelig å forutse hvilke effekter endringene vil ha på sykefravær, men vi vet at på 
andre ambulansestasjoner i Norge hvor det har blitt innført bemanning til reelt behov, har 
sykefraværet blitt redusert og trivsel økt da de ansatte har fått ta større del i planleggingen 
av arbeidstiden sin. Det er også noe usikkerhet knyttet til hvordan tjenesten skal innføre 
rulleringer mellom stasjoner som har ulike vaktordninger. Disse momentene vil bli avklart og 
detaljert ytterligere etter at de overordnede prinsippene for ny driftsmodell er vedtatt. 

Strukturelle endringer 
For å oppnå mandatet om at ny ambulanseplan skal tilpasses dagens økonomiske ramme, 
anbefales det at man i tillegg til å innføre en ny driftsmodell, også innfører strukturelle 
endringer på Sortland, Stokmarknes, Ørnes og Fauske.  
 
Sortland og Stokmarknes 
For området Sortland og Stokmarknes er fire ulike alternativer blitt vurdert, og prosjektets 
anbefaling er å innføre alternativ 2a, se tabell 2 side 19, som innebærer å redusere med én 
bil på Sortland og justere aktivtid på dagbil på Stokmarknes.  
 
Sortland kommune har i dag relativt god prehospital responstid sammenlignet med andre 
kommuner i regionen, og 94,9 % av alle akuttoppdrag i 2014 hadde en responstid på under 
25 minutter, mens dette tallet var 84,5 % for regionen totalt sett. Da dette tiltaket ikke 

Avdelingsleder 
Ambulanse

Stab

Ass. avdelingsleder
Koordinator Drift

Koordinator Bemanning

Fagseksjon

Fagutviklingsansvarlig
Fagutviklere (2 årsverk)

Område 1

Enhetsleder
Ass. enhetsleder (50 %)

Område 2

Enhetsleder

Område 5

Enhetsleder

Område 3

Enhetsleder

Område 4

Enhetsleder
Ass. enhetsleder (50 %)

Ansatte på stasjon

(44 årsverk)

Ansatte på stasjon

(32 årsverk)

Ansatte på stasjon

(18 årsverk)

Ansatte på stasjon

(57 årsverk)

Ansatte på stasjon

(19 årsverk)

Område 1: Andenes, Bø, Myre, Sortland, Stokmarknes og Åse
Område 2: Gravdal, Moskenes og Svolvær
Område 3: Drag, Oppeid og Steigen
Område 4: Beiarn, Bodø, Fauske, Saltdal og Tverlandet
Område 5: Engavågen, Inndyr og Ørnes
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innebærer flytting av stasjon vil det ikke være en direkte endring i responstid, men det kan 
bli en økning i antall utrykninger som blir forsinket på grunn av samtidighetskonflikter. 
Reduksjon av én bil på Sortland i 2014 ville kunne ført til 135 samtidighetskonflikter mellom 
akutt- og hasteoppdrag. Dette er beregnet ut fra antall ganger begge bilene på Sortland var 
opptatt samtidig, når man tar utgangspunkt i en 5 minutters tidsintervall. Dersom man ser 
Sortland i sammenheng med stasjonen på Stokmarknes, som er den nærmeste stasjonen, 
var det i 2014 kun 3 ganger alle bilene på både Stokmarknes og Sortland var opptatt samtidig 
med akutt- og hasteoppdrag. Det vurderes av prosjektet som mer hensiktsmessig å innføre 
endring på Sortland enn på Stokmarknes på grunn av nærhet til sykehus og flyplass.  
 
Ørnes 
Alternativet på Ørnes innebærer å justere aktivtiden noe på både dagbilen og døgnbilen. 
Dette vil gjøres på grunnlag av døgnrytmeanalyser. Døgnbilen vil fremdeles være tilgjengelig 
hele døgnet, syv dager i uken, men vil bemannes med noe mer vakt på vaktrom. Dette vil si 
at ambulansens reaksjonstid i noe større grad vil være fem minutter, heller enn to minutter, 
som i dag. Justeringen av aktivtid på dagbil vil bety at det i noen perioder på ukedager vil bli 
en endring i beredskap på bilen, men da området fremdeles vil være betjent av en døgnbil, 
er det vurdert at dette vil medføre små konsekvenser for innbyggerne i området. 
 
Fauske 
Alternativet på Fauske innebærer å justere aktivtiden noe på bilene for å kunne danne 
arbeidsplaner som benytter de faste ansatte bedre. Ved å forskyve aktivvakt på én av 
døgnbilene, er det mulig å lage en turnus som bidrar til at flere vakter kan dekkes av faste 
ansatte, heller enn vikarer. Da begge biler fremdeles vil ha døgnkontinuerlig bemanning, og 
den eneste forskjellen er at noe av dagens aktivvakt endres til vakt på vaktrom, er det 
vurdert at endringen vil medføre små konsekvenser for innbyggerne i området. 

Forsvarlighet 
Totalt sett vil innføring av ny driftsmodell og strukturelle endringer i Sortland, Stokmarknes, 
Ørnes og Fauske medføre små konsekvenser for befolkningen i regionen, se tabell 4 på neste 
side. Det eneste området hvor det kan bli en endring i beredskap er Sortland kommune, som 
i dag har en relativt god dekning sammenlignet med resten av kommunene i regionen. 
Responstiden på Sortland vil ikke endres direkte, men det kan bli en økning i situasjoner der 
samtidighetskonflikter oppstår. Det er viktig å presisere at det finnes flere ambulanser i 
dette området som kan dekke oppdrag dersom det oppstår samtidighetskonflikter, og 
samlet sett vil beredskapen i området fremdeles være bedre enn i de fleste andre deler av 
Nordlandssykehusets ansvarsområde.  
 
De foreslåtte tiltakene på Ørnes og Fauske vil ikke medføre en vesentlig endring i beredskap 
da aktivtiden på bilene vil justeres på grunnlag av faktisk behovsmønster. I begge områder vil 
beredskapsnivået fremdeles være tilsvarende det beredskapsnivået man har i andre 
områder i regionen.    
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Område 
Beskrivelse av endring i 

beredskap 

Prehospital responstid Faktisk antall 
samtidighetskonflikter 

dersom man hadde 
fjernet én bil i 2014 

(Akutt- og hasteoppdrag) 

Forventet endring 
responstid for 
akuttoppdrag 

Forventet endring i 
andel akuttoppdrag 
som vil nås innen 25 

min 

1 – Vesterålen Reduksjon fra 8 til 7 biler 
(reduksjon av én bil på Sortland) 

 

Ingen direkte endring, 
men konsekvensen av å 
redusere med én bil på 

Sortland kan gi en 
økning i situasjoner der 
samtidighetskonflikter 

oppstår 

Ingen direkte endring, 
men konsekvensen av å 
redusere med én bil på 

Sortland kan gi en 
økning i situasjoner der 
samtidighetskonflikter 

oppstår 

135 samtidighets-
konflikter på Sortland, 

dersom man ser på 
Sortland isolert sett, og 3 
samtidighetskonflikter på 
Sortland og Stokmarknes 

samlet sett. 

2 – Lofoten Ingen endring i beredskap Ingen endring Ingen endring Ikke relevant 

3 – Salten nord Ingen endring i beredskap Ingen endring Ingen endring Ikke relevant 

4 – Salten midt Minimal endring i beredskap – 
foreslått endring er forskjøvet 

aktivtid på én av bilene på 
Fauske, men bilene vil fortsatt 

være i beredskap (vakt på 
vaktrom) hele døgnet 

Ingen vesentlig endring Ingen vesentlig endring Ikke relevant 

5 – Salten sør Minimal endring i beredskap – 
foreslått endring er å endre 

aktivtid på dag- og døgnbil på 
Ørnes 

Ingen vesentlig endring Ingen vesentlig endring Ikke relevant 

Tabell 4: Konsekvenser grunnet endringer i ambulansetjenesten 

Total økonomisk besparelse 
Ved å innføre de anbefalte tiltakene forventes det at den totale økonomiske besparelsen vil 
bli på 8,2 MNOK. Besparelsen vil i hovedsak komme fra en reduksjon i overtids- og 
vikarkostnader. Beregningene utelater de komponenter av kostnadene som man ikke vil 
kunne eliminere ved å innføre bemanning ut i fra reelt behov, deriblant overtid tilknyttet 
utrykninger på vakt, overtid på utrykning og økt aktivitet. Det er også benyttet en nøktern 
forutsetning om at overtid grunnet sykefravær kun kan reduseres med 20 %, da det også 
med fremtidig modell vil oppstå situasjoner der man må dekke uventet fravær med 
forskjøvet vakt. I tillegg inkluderer ikke besparelsen kostnader knyttet til ferievikarer i 
hovedferien, da det forventes at det fremdeles vil leies inn noe vikarer for å dekke opp 
fravær i hovedferien. 
 
I alle områder er det vurdert hva det reelle bemanningsbehovet vil være på grunnlag av 
forventet fravær per ansatt og antall vakter man behøver for å bemanne bilene. Dette fører 
til at det totale behovet for ekstra faste årsverk i regionen er 16 årsverk, medregnet de 
strukturelle endringene. Mange av disse vil kunne dekkes gjennom fast ansettelse av 
eksisterende vikarer. Alle kostnader knyttet til ansettelse av ekstra årsverk er tatt med i 
beregningen. 
 
Prosjektet mener at de anbefalte endringene for fremtidig ambulansetjeneste adresserer de 
utfordringene dagens tjeneste står overfor, deriblant utfordringer knyttet til fagutvikling og 
høyt økonomisk overforbruk. Anbefalingene omfatter endringsalternativene som prosjektet 
mener vil ha minst konsekvens både for innbyggere og ansatte. Ved iverksettelse av 
foreslåtte endringer ansees det at tjenesten vil levere et høyt beredskapsnivå med god faglig 
kompetanse til regionens innbyggere innenfor tjenestens økonomiske og juridiske rammer. 
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Oppsummering av endring per kommune 
 

Område Stasjoner Endring i beredskapsnivå Fremtidig 
antall biler 

Fremtidig vaktordning 

Område 1 – 
Vesterålen 

Andenes Forblir som i dag 1 døgnbil Kombinasjon av aktivvakt 
og hjemmevakt  

Myre Forblir som i dag 1 døgnbil Kombinasjon av aktivvakt 
og hjemmevakt  

Sortland Reduksjon fra to til én bil 1 døgnbil Kombinasjon av aktivvakt 
og vakt på vaktrom 

Straume Forblir som i dag 1 døgnbil Kombinasjon av aktivvakt 
og hjemmevakt  

Stokmarknes Aktivtidsvinduet på bilene vil 
justeres noe 

1 døgnbil og  
1 dagbil 

Kombinasjon av aktivvakt 
og vakt på vaktrom 

Åse Forblir som i dag 1 døgnbil Kombinasjon av aktivvakt 
og hjemmevakt  

Område 2 – 
Lofoten 

Gravdal Forblir som i dag 2 døgnbiler Kombinasjon av aktivvakt 
og vakt på vaktrom 

Moskenes Forblir som i dag 1 døgnbil Hjemmevakt  

Svolvær Forblir som i dag 2 biler Kombinasjon av aktivvakt 
og hjemmevakt  

Område 3 – 
Salten nord 

Drag Forblir som i dag 1 døgnbil Hjemmevakt 

Oppeid Forblir som i dag 1 døgnbil Hjemmevakt 

Steigen Forblir som i dag 2 døgnbil Hjemmevakt 

Område 4 – 
Salten midt 

Beiarn Forblir som i dag 1 døgnbil Hjemmevakt 

Bodø Forblir som i dag 2 døgnbiler Aktivvakt 

Fauske Justert aktivtid på bil for å 
tilrettelegge for en 
arbeidsplan som gir bedre 
dekning av vakter 

2 døgnbiler Kombinasjon av aktivvakt 
og vakt på vaktrom 

Saltdal Forblir som i dag 2 døgnbiler Kombinasjon av aktivvakt 
og hjemmevakt  

Tverlandet Forblir som i dag 1 døgnbil Hjemmevakt 

Område 5 – 
Salten sør 

Engavågen Forblir som i dag 1 døgnbil Hjemmevakt 

Inndyr Forblir som i dag 1 døgnbil Hjemmevakt 

Ørnes Justert aktivtid på bilene for 
å tilrettelegge for en 
arbeidsplan som gir bedre 
dekning av vakter 

1 døgnbil og  
1 dagbil 

Kombinasjon av aktivvakt 
og vakt på vaktrom 
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1 Definisjoner og begrepsavklaringer 

 

Begrep Definisjon 

Aktiv vakt Ambulansepersonellet er i aktiv tjeneste på ambulansestasjonen. 
Personellet skal rykke ut innen 2 minutter 

Akuttmedisinsk beredskap Forberedte tiltak som kan iverksettes for å sikre befolkningen 
nødvendige akuttmedisinske helsetjenester 

Akuttoppdrag – røde 
oppdrag 

Røde oppdrag omhandler tidskritiske tilstander eller hendelser 
som er livstruende eller potensielt livstruende og der de vitale 
funksjoner er ustabile eller truet og der det derfor er et 
umiddelbart behov for at ambulanse rykker ut og at lege 
alarmeres 

Ambulanse Fartøy beregnet til transport av pasienter. Anmerkning: Fartøyet 
har personell, fasiliteter og utstyr for primær diagnostikk, 
stabilisering, overvåking og/eller behandling før og under 
transport 

Ambulanse reaksjonstid Tidsintervall fra AMK-sentralen anroper en ambulanse, til 
ambulansen rykker ut 

Ambulanse responstid Tidsintervall fra AMK-sentralen anroper en ambulanse til 
ambulansen er fremme hos pasienten slik at helsehjelp kan gis 

Ambulansearbeider Autorisert faglært helsepersonell utdannet for transport av syke 
eller skadde personer med fokus på primær diagnostikk, 
stabilisering, overvåking og/eller behandling av pasient 

Ambulanseoppdrag Oppdrag som innebærer bruk av ambulanse, som en del av 
respons på en henvendelse 

AMIS Akuttmedisinsk informasjonssystem, et oppdragsregistrerings 
verktøy som brukes i AMK sentraler og gir grunnlag for 
dokumentasjon av informasjon ved hvert enkelt oppdrag 

AMK Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) er en del av 
Medisinsk nødmeldetjeneste som har til hovedoppgave å besvare 
det medisinske nødnummeret 113 og ta imot bestillinger på 
ambulanse. AMK koordinerer ambulanseressursene, alarmerer 
lokalt legekontor og gir medisinsk rådgivning når nødvendig. 

AMK reaksjonstid Tidsintervall fra AMK-sentralen ringes opp til en ressurs anropes 

Fartøysjef Den med høyeste kompetansenivå på ambulansebilen har 
ansvaret som fartøyssjef. Der det er like kompetansenivåer er det 
den med lengst ansiennitet i egen tjeneste som er fartøysjef. 
Fartøysjef har overordnet taktisk og operativt ansvar på 
ambulansen og har et særskilt ansvar for å påse at oppdrag 
utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende myndighetskrav og 
lokale prosedyrer og retningslinjer. 

Hasteoppdrag – gule 
oppdrag 

Gule oppdrag omhandler mulige alvorlige tilstander, tilstander der 
de vitale funksjoner kan bli truet og andre tilstander der hvor det 
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er behov for umiddelbar situasjonsvurdering av lege. Gule kriterier 
kan håndteres av AMK eller legevakt 

Hjemmevakt Ambulansepersonellet er disponibelt for utrykning, men kan ellers 
innrette seg etter eget ønske. Skal starte utrykning innen 10 
minutter 

Kompetansebevis for 
utrykningskjøring 

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av 
utrykningskjøretøy. Slikt kompetansebevis er nødvendig for å føre 
utrykningskjøretøy, men det er bare den som kjører som må ha 
slikt bevis. Fortrinnsvis ønsker Nordlandssykehuset at begge 
personell som betjener bilen innehar slik kompetanse, slik at en 
unngår at den som besitter den høyeste helsefaglige kompetansen 
må føre kjøretøyet når pasienten er akutt/ kritisk syk 

Legevakten (LV) Det fysiske stedet der befolkningen kan møte frem for å få hjelp av 
kommunelegetjenestens vaktlege. Kommunalt ansvar å organisere 

Legevaktsentral  
(LV-sentral) 

Fagsentral betjent av helsepersonell (fortrinnsvis sykepleier), 
normalt for mottak, prioritering og formidling av henvendelser til 
legevakt eller oppdrag til hjemmesykepleier og jordmor, 
rådgivning til innringer og varsling av leger og ambulanser ved 
behov for medisinsk nødhjelp. Ambulanser bestilles fortrinnsvis 
via AMK 

Luftambulanse Ambulansefly og Sea-King helikopter. Nordlandssykehuset har 
tilgjengelig to luftambulanseenheter i form av ambulansefly og 
Sea-King helikopter. Disse er stasjonert på Evenes og Brønnøysund 

Lærling Ambulansefagelev som går to år læretid i praksis 

Paramedic Høgskoleutdannet helsepersonell utdannet for transport av syke 
eller skadde personer med fokus på primær diagnostikk, 
stabilisering, spesialisert overvåking og/eller behandling av pasient 

Prehospital responstid Tidsintervall fra det begynner å ringe i AMK- eller legevaktsentral 
til første ambulanse er fremme hos pasient og kan gi helsehjelp 

Publikumstid Tidsintervall fra en hendelse inntreffer til noen ringer AMK / 
legevaktsentralen 

Redningshelikopter  Luftambulanse som er bemannet med anestesilege og disponeres 
primært av Hovedredningssentralen for redningsoppdrag, men er 
disponibelt for ambulanseoppdrag. Hoveddelen av oppdragene til 
redningshelikopteret i Bodø er ambulanseoppdrag. Det er i 
Stortinget besluttet at redningshelikopteret skal på tilstedevakt, 
mot dagens hjemmevaktsordning. Tidspunkt for iverksettelse av 
denne ordningen er ikke avklart 

Reserveambulanser En ambulanse som tas i bruk når noen av de ordinære 
ambulansene r er ute av drift. En ressurs som kan disponeres i 
forbindelse med større ulykker og katastrofer, og må da bemannes 
med tilgjengelig ambulansepersonell, evt. supplert med personell 
fra sykehuset 
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Syketransport Transport av pasienter og eventuell nødvendig ledsager i 
forbindelse med undersøkelse og behandling hos lege eller i 
helseinstitusjon, i tilfeller der pasientens sykdom eller skade ikke 
gjør det nødvendig å bruke ambulanse 

Taktisk leder helse Helsepersonell ansvarlig for koordineringen av det praktiske 
medisinske innsatsarbeidet på hendelsesstedet.  

Tilstedevakt Vaktordning der helsepersonellet skal oppholde seg i umiddelbar 
nærhet av utrykningskjøretøyet. Tilstedevakt innebærer 
beredskapsnivå aktivvakt eller vakt på vaktrom 

Tomannsbetjent utrykning 
 

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 
inneholder påbud om tomannsbetjente ambulanser 

Utrykningstid Tidsintervall fra ambulanse rykker ut til ambulansepersonell er 
fremme hos pasient slik at helsehjelp kan gis 

Vakt på vaktrom Ambulansepersonellet oppholder seg på vaktrom i påvente av 
oppdrag eller i aktiv tjeneste. Skal starte utrykning innen 5 
minutter 

Vanlige oppdrag – grønne 
oppdrag 

Grønne kriterier beskriver tilstander eller hendelser der assistanse 
eller vurdering ikke haster mer enn at det kan vente til første 
passende anledning 
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2 Lover, forskrifter og overordnede retningslinjer 

2.1 Arbeidsmiljøloven 

For å sikre at fremtidig ambulanseplan er i tråd med juridiske betingelser, har prosjektet 
gjennomgått Arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 63 (AML) for å avklare definisjoner for 
viktige begreper som setter forutsetninger for ambulansetjenesten.  

 Arbeidstid og arbeidsfri: Arbeidstid defineres i AML § 10-1 første ledd som den tid 
arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Med arbeidsfri menes den tid 
arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver, jf. § 10-1 andre ledd. Reisetid 
defineres ikke som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven. Alminnelig arbeidstid må ikke 
overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager, jr. § 10-4 første 
ledd. 

 Arbeid av passiv karakter: Arbeid av passiv karakter regnes etter AML som arbeidstid 
dersom arbeidstaker plikter å oppholde seg på et av arbeidsgivers nærmere angitt 
sted. Når arbeidet er særlig passivt kan arbeidstilsynet gi samtykke til at arbeidstiden 
forlenges utover alminnelig arbeidstid, men arbeidstiden skal ikke overstige 13 timer 
i løpet av 24 timer og ikke overstige 48 timer i løpet av syv dager, jr. § 10-4 andre 
ledd. 

 Gjennomsnittsberegning av arbeidstid: Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig 
avtale at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på 
høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i § 10-4, men slik at den 
alminnelige arbeidstiden ikke overstiger ti timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet 
av sju dager. Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte (..) kan skriftlig avtale at 
den alminnelige arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 
uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn det som er foreskrevet i § 10-4., men slik at 
den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 
timer i løpet av sju dager. Det er lovfestet andre grenser for kortere perioder. Ved 
inngåelse av avtale som innebærer at den alminnelige arbeidstiden overstiger 10 
timer i løpet av 24 timer, skal det legges særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes 
helse og velferd. 

 Hjemmevakt: For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet (hjemmevakt) skal som 
hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstid, jr. § 10-4 
tredje ledd. Imidlertid er overenskomstens bestemmelse at hjemmevakt skal 
omregnes i forholdstallet 1:5, dersom det ikke lokalt er inngått avtale om annen 
omregningsfaktor. En vaktordning utenfor arbeidsstedet må legges opp i samsvar 
med § 10-8 om daglig og ukentlig hviletid. Utrykning og faste arbeidsoppgaver som 
utføres i løpet av vakten er arbeidstid fullt ut. Slikt arbeid vil være overtidsarbeid 
dersom vilkårene i AML § 10-6 er oppfylt.  

 Hviletid: Arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 
24 timer og den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to hovedarbeidsperioder, 
jr. § 10-8 første ledd. Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 
35 timer i løpet av sju dager, jr. § 10-8 andre ledd. Arbeidsgiver og arbeidstakernes 
tillitsvalgte kan avtale unntak fra denne bestemmelsen, men det kan ikke avtales 
kortere arbeidsfri periode enn 8 timer i løpet av 24 timer eller 28 timer i løpet av sju 
dager. 
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Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. av 1. januar 2006 (Arbeidsmiljøloven - 
AML)1 
§ 4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling 
(1) Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som 
nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. De skal gis nødvendig opplæring for å 
sette seg inn i systemene, og de skal medvirke ved utformingen av dem. 
 
§4-2 (2) I utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal: 

a) det legges til rette for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling 
gjennom sitt arbeid 

e)  det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre 
arbeidet når det skjer endringer som berører arbeidssituasjonen til vedkommende. 
Det pålegges i lov om helsepersonell og arbeidsmiljøloven arbeidsgiver plikt til å 
tilrettelegge for nødvendig faglig utvikling. Plikt til tilrettelegging hviler altså hos 
arbeidsgiver og plikt til å søke faglig oppdatering hviler hos den enkelte ansatte 
gjennom helsepersonellsloven. Sammen skal en bidra til at tjenesten leverer gode 
faglige kompetente tjenester hos den enkelte pasient. 

2.2 Bemanning og beredskap 

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a om ansvar i ambulansetjenesten, 01.01.012 
Det regionale helseforetaket skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted 
innen helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder 

(…) 
3. akuttmedisinsk beredskap, 
4. medisinsk nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og ambulansetjeneste med bil og 

eventuelt med båt, 
(…) 

Det regionale helseforetaket plikter å yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner i 
helseregionen. 

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, 
medisinsk nødmeldetjeneste mv. (Akuttmedisinforskriften)3 
Akuttmedisinforskriftens kapittel 3, § 10 og 11, beskriver helseforetakenes ansvar for bil og 
båtambulansen, og krav til bemanning og helsefaglig kompetanse. 
 
§ 10. De regionale helseforetakenes ansvar for ambulansetjenester 
De regionale helseforetakenes ansvar for ambulansetjenester omfatter 

a) å bringe kompetent personell og akuttmedisinsk utstyr raskt frem til alvorlig syke 
eller skadde pasienter 

b) å utføre nødvendige undersøkelser, prioriteringer, behandling og overvåking, 
enten alene eller sammen med andre deler av tjenesten 

                                                      
1 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1 
2 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61#KAPITTEL_2 
3 https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-03-20-231 
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c) å bringe syke eller skadde pasienter med behov for overvåking og/eller behandling 
til forsvarlig behandlingssted og mellom behandlingssteder 

d) å ha beredskap for å kunne dekke behovet for ambulansetjenester ved større 
ulykker og kriser innenfor egen helseregion og på tvers av regions- og 
landegrensene 

e) å ha beredskap for nødvendig følgetjeneste for gravide til fødestedet og 
f) å delta i enkle søk og redningsoperasjoner. 

De regionale helseforetakene har ansvar for at bil-, båt- og luftambulansetjenesten i 
nødvendig grad er samordnet nasjonalt. 
 
§ 11. Bemanning og helsefaglig kompetanse i ambulansetjenesten 
Ambulansebiler som yter ambulansetjenester skal være bemannet med minst to personer, 
hvorav minst én skal ha autorisasjon som ambulansearbeider. Der det er bare én 
ambulansearbeider, må den andre personen ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell 
og nødvendig ambulansefaglig kompetanse. Begge personene skal ha førerkort for 
kjøretøyklassen og kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy. 
 
For vikariater av inntil to måneders varighet kan det gjøres unntak fra kravet i første ledd om 
at begge personene på ambulansebilen må ha førerkort for kjøretøyklassen og 
kompetansebevis for førere av utrykningskjøretøy, dersom det ikke er mulig å skaffe 
personell som oppfyller disse kravene. 
 
Dette innebærer følgende: 

• Ambulanser skal være bemannet av to personer 
• Minst én må ha autorisasjon som ambulansefagarbeider 
• Dersom den andre ikke har autorisasjon som ambulansefagarbeider må 

vedkommende ha autorisasjon eller lisens som annen helsefagarbeider og nødvendig 
ambulansefaglig kompetanse 

• Lærlinger har ikke lenger lov til å være personell 2 i ambulansen. De skal være 
Personell 3 

• Begge personell skal ha førerkort for kjøretøysklassen og kompetansebevis for førere 
av utrykningskjøretøy. 

• Tjenesten er pliktig til trening i samhandling (øvelse). 
Akuttmedisinforskriften har overgangsordning på 3 år. 

NOU 98:9 Hvis det haster..... — Faglige krav til akuttmedisinsk beredskap4 
I NOU 98:9 gis målsettinger for responstid:  

 Ved akuttoppdrag bør 90 % av befolkningen i byer og tettsteder nås av ambulanse i 
løpet av 12 minutter Tilsvarende bør 90 % nås innen 30 minutter ved hasteoppdrag.  

 I grisgrendte strøk bør 90 % av befolkningen nås ved akuttoppdrag innen 25 
minutter. Tilsvarende bør 90 % nås innen 40 minutter ved hasteoppdrag. 

                                                      
4 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1998-9/id141301/?q=&ch=7 
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Justisdepartementets samfunnssikkerhetsmelding fra juni 20125 
Samfunnssikkerhet innbefatter vern av samfunnet mot hendelser som truer grunnleggende 
verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan være utløst av naturen, 
være et utslag av tekniske eller menneskelige feil eller av bevisste handlinger. 
  
Pkt. 2.2 Regjeringens mål med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid 
– sikre en god læring på grunnlag av inntrufne hendelser og øvelser  

Helsedirektoratet, Læring for bedre beredskap – Helseinnsatsen etter terrorhendelsen 22. 
juli 2011, kap. 116 
Beredskapsøvelser anses som et viktig redskap for å evaluere og forbedre planer for 
helsemessig og sosial beredskap. Virksomhetene er derfor pålagt å gjennomføre slike 
beredskapsøvelser, jf. Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid.  

Lov om helsemessig og sosial beredskap (Helseberedskapsloven)7 
§ 1-1. Lovens formål og virkemidler 
Formålet med loven er å verne befolkningens liv og helse og bidra til at nødvendig helsehjelp, 
helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved 
kriser og katastrofer i fredstid. 
For å ivareta lovens formål, skal virksomheter loven omfatter kunne fortsette og om 
nødvendig legge om og utvide driften under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid, på 
basis av den daglige tjeneste, oppdaterte planverk og regelmessige øvelser, slik det er 
bestemt i eller i medhold av loven. 
 
§ 1-3. Virksomheter loven gjelder for 
Denne lov gjelder for: 

a) den offentlige helse- og omsorgstjeneste og kommunens folkehelsearbeid etter 
folkehelseloven kapittel 2 og 3, 

 
§ 4-2. Forberedende tiltak, registrerings- og øvelsesplikt 
Personell som er beordringspliktig etter § 1-4 plikter å la seg registrere, samt å stille seg til 
disposisjon for gjennomføring av tiltak etter loven. Vedkommende personell plikter å 
medvirke til at nødvendige opplysninger for registrering og disponering kan skaffes til veie. 
Personell som ikke er mobiliseringsdisponert i Forsvaret, kan i fredstid pålegges å delta på 
kurs og øvelser av inntil 3 ukers varighet. 
Bestemmelsene i § 4-1 annet ledd annet og tredje punktum gjelder tilsvarende for deltakelse 
på kurs og øvelser etter denne paragraf. Det samme gjelder bestemmelsen i 
arbeidsmiljøloven § 12-12. 
Departementet kan gi forskrift om gjennomføringen av registreringen. 

                                                      
5 https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Publikasjoner/Innstillingar/Stortinget/2012-2013/inns-
201213-426/1/ 
6 
https://www.regjeringen.no/contentassets/bc5cbb3720b14709a6bda1a175dc0f12/no/pdfs/stm201120120029
000dddpdfs.pdf  
7 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-06-23-56 
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Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om 
helsemessig og sosial beredskap8 
§ 7 – Krav om kompetanse, opplæring og øvelser: 
Virksomheten skal sørge for at personell som er tiltenkt oppgaver i beredskapsplanen er øvet 
og har nødvendig beskyttelsesutstyr og kompetanse. 

2.3 Kompetanse og fagutvikling  

Helsepersonelloven (HPL)9 
Helsepersonelloven § 4 pålegger den enkelte ambulansearbeider å utføre sitt arbeid i 
samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra den 
enkeltes kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Den enkelte skal 
innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner.  
 
Kravet om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp innebærer å sikre at pasienter og andre 
brukere av helse- og omsorgstjenestene mottar helsehjelp som er over en faglig 
minstestandard, samtidig som de ikke skal påføres skade, unødig lidelse eller smerte. 
 
HPL § 4 i praksis10 

• Faglige kvalifikasjoner: Her er det først og fremst den formelle kompetansen som det 
enkelte helsepersonell innehar. Det kan være offentlig godkjent grunnutdanning, 
videreutdanning og kursbevis. Det tas også hensyn til kompetanse i form av praktisk 
erfaring ved vurdering av forsvarlighetskravet. I praksis betyr dette at det kan stilles 
strengere krav til en ambulansearbeider med lang klinisk erfaring, enn til en 
nyutdannet ambulansearbeider. Men minst like viktig i denne sammenheng er at det 
enkelte helsepersonell er bevisst sine egne begrensninger. Dersom du som 
helsepersonell skal utføre en oppgave du ikke fullt ut mestrer, plikter du å innhente 
bistand/ råd fra annet kvalifisert helsepersonell.  

• Ambulansearbeiderrollen - arbeidets karakter: Når det gjelder arbeidets karakter ses 
blant annet på om det er snakk om arbeidsoppgaver man vanligvis utfører. Her stilles 
det også krav til at utøveren holder seg faglig oppdatert, slik at en kan utføre den 
helsehjelp som det vanligvis forventes av yrkesgruppen. Ambulansearbeiderens rolle 
er i endring, som følge av utvikling i faget, endringer i prehospital organisering. Det 
ligger en fare i at ambulansearbeideren står alene i situasjoner der det er behov for 
bredere medisinsk kompetanse. Det er viktig at ambulansearbeideren avgrenser sitt 
arbeid i forhold til egen kompetanse, og særlig i de tilfellene der tidsfaktoren ikke er 
kritisk.  

 
HPL § 16 sier videre at ”Virksomhet som yter helsehjelp, skal organiseres slik at 
helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. …” 

                                                      
8 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-07-23-881 
9 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2 
10 https://ekstranett.helse-midt.no/1012/Sakspapirer/Sak%2036-13%20Vedlegg%201%20-
%20Kompetanseplan%20Ambulanse%20Midt-Norge%20HF.pdf 
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Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten11 
§ 4 Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal: 

c) Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det 
aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll. 

 
Konsekvens: Internkontrollforskriften § 4c pålegger tjenesten i å sikre at arbeidstakerne har 
tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet. Punktet pålegger både 
den enkelte ansatte og tjenesten kontinuerlig å søke ny kunnskap og trene ferdigheter.  

Helse Nords traumerapport12 
Det stilles krav til at minst én av personalet på ambulansebilen skal ha PHTLS-kurs eller 
tilsvarende traumeopplæring. 
 
For at tjenesten skal være sikker på å ha minst ett personell med gyldig PHTLS-kurs, må alle 
ansatte inneha gyldig PHTLS-kurs. Det har vist seg vanskelig gjennomførbart i praksis å sette 
opp vaktlag hvor man sikrer dette, så lenge ikke alle har denne formelle kompetansen. 
Ambulansetjenesten har som mål at alle faste ansatte har gyldig PHTLS kompetanse. 

Helse Nords oppdragsdokumenter13 
Helse Nord publiserer årlig oppdragsdokument til helseforetakene. Helseforetakene plikter å 
følge opp disse oppdragsdokumentene. Ambulansetjenesten er ikke alltid omtalt i 
oppdragsdokumentene. Aktuelle oppdragsdokumenter for denne ambulanseplanen: 
 

• 2011: Oppfylle mål om at 100 % andel av fast ansatt ambulansepersonell skal ha 
formell kompetanse som ambulansearbeider innen 1. Januar 2012. Status pr 2013 var 
94 %. Det vil være urealistisk å oppnå 100 % ansatte med fagbrev. F.eks. sykepleiere 
kan være ansatt uten å ha mulighet til å ta fagbrev før de har jobbet 3 år i tjenesten. 

• 2012: Øke kunnskapen og ivaretakelsen av psykisk syke i de prehospitale tjenestene. 
 
Tjenesten plikter å forholde seg til årlige føringer fra Helse-Nord. 

2.4 Legemiddelhåndtering og medisinteknisk utstyr 

Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp14 
Legemiddelhåndtering § 4: Forskrift 3.4.2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering pålegger 
virksomhetsleder hos den enkelte ambulanseutøver ansvar for at legemiddelhåndtering 
utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Bestemmelsen må ses i 
sammenheng med § 4 femte ledd bokstav a) og prinsippene i henhold til 
helsepersonellovens § 5 første ledd. Ambulansearbeidere som gis 
legemiddelhåndteringsoppgaver, må ha de nødvendige reelle kunnskaper (realkompetanse) 
for å kunne håndtere oppgaven. I vurderingen av dette legges det ikke bare vekt på formell 
utdanning, men også reell kompetanse opparbeidet gjennom erfaring, kurs mv. sett opp mot 

                                                      
11 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-12-20-1731 
12 http://www.helse-
nord.no/getfile.php/RHF%20INTER/RAPPORTER%20OG%20H%C3%98RINGER/Regionalt_traumesystem_for_He
lse_Nord_april_2010_traumerapport.pdf 
13 http://www.helse-nord.no/oppdragsdokument/category2825.html 
14 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03-320 
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hva slags type oppgaver personellet skal utføre. Bestemmelsen jf. § 4 femte ledd bokstav c) 
forutsetter at det tilrettelegges for nødvendig og kontinuerlig opplæring. 
 
Det følger av spesialisthelsetjenesteloven § 3-1015 at virksomheter som yter helsetjenester 
skal sørge for at ansatte gis den opplæring, etterutdanning og videreutdanning som er 
påkrevet for at den enkelte skal kunne utføre sitt arbeid forsvarlig. Det samme følger av 
helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 8. Virksomhetsleder skal sørge for at arbeidstakerne 
har tilstrekkelig kompetanse innenfor det aktuelle fagfeltet, samt kunnskap om 
virksomhetens internkontrollsystem. I dette ligger at virksomhetsleder skal sørge for at 
medarbeiderne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å utføre sine oppgaver på 
faglig forsvarlig måte. Dette forutsetter at virksomheten kartlegger kompetansebehov og 
rekrutterer personell med nødvendig kompetanse, samt sørger for at alle medarbeidere får 
tilstrekkelig opplæring og videre- og etterutdanning. 
 
Fordeling av oppgaver knyttet til legemiddelhåndtering skal baseres på samme prinsipper 
som ligger til grunn i helsepersonelloven § 516. Det innebærer at tildeling av oppgaver må 
skje etter en konkret vurdering av kvalifikasjonene til personen som delegeres oppgaven. 
Tildelingen forutsetter at personellet er gitt nødvendig opplæring for å kunne utføre 
oppgavene på en faglig forsvarlig måte. Det må gis nødvendige instrukser og føres tilsyn 
med utføring av oppgaven (løpende kontroll). Helsepersonellets kompetanse må vurderes 
individuelt ut fra oppgavens art og de formelle og reelle kvalifikasjoner, som helsefaglig 
utdanning, tilleggsutdanning, opplæring og yrkeserfaring, vedkommende har. Vurderingen 
skal dokumenteres. 
 
Det understrekes at virksomhetsleders ansvar for delegering mv. etter § 4 i 
legemiddelhåndteringsforskriften17, ikke fritar helsepersonellet for det individuelle ansvaret 
de har når det gjelder forsvarlig yrkesutøvelse jf. helsepersonelloven § 4. Det fritar heller 
ikke de ansvarlige ledere på de ulike nivåer i virksomheten fra det ansvaret de har, jf. 
spesialisthelsetjenesteloven § 3-9. 
 
Helsepersonell som har oppgaver i legemiddelhåndteringsprosessen, slik den er 
beskrevet i kapittel 2, forventes å ha faglig kompetanse og erfaring på følgende områder: 

• Legemidlenes virkning og virkemåte 
• Holdbarhet og oppbevaring 
• Ulike legemiddelformer 
• Byttbare legemidler 
• Interaksjoner 
• Bivirkninger 
• Legemiddelregning 
• Kunnskap om dosering 
• Aseptisk arbeidsteknikk ved tilsetninger 
• Dokumentasjon og avvikshåndtering. 

                                                      
15 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3 
16 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64#KAPITTEL_2 
17 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-04-03-320 
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Lover og forskrifter vedr. medisinskteknisk utstyr (MTU) 
HMS-ansvarlig for de ulike sonene er respektiv enhetsleder. Enhetsleder har til ansvar å: 

• Sørge for at sonen driver planmessig opplæring av medisinteknisk utstyr 
• Legge fram dokumentasjon over slik virksomhet når tilsynsmyndighetene ber om det 

 
Sonen har som mål at planmessig undervisning og gjennomgang av medisinteknisk utstyr 
skal foregå i arbeidstiden. Ved anskaffelse av nytt medisinsk utstyr skal enhetsleder sørge for 
at det gjennomføres planmessig opplæring for personalet før utstyret tas i bruk.  
 
Aktuelle lover og forskrifter som regulerer MTU: 

• Lov om statlig tilsyn med helsetjeneste av 30. mars 1984, § 318: Enhver som yter 
helsetjeneste skal etablere et internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at 
virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav 
fastsatt i eller i medhold av lover og forskrifter. 

• Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr av 01.01.14, § 119: Formålet med 
forskriften er å sikre at medisinsk utstyr til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt 
og brukes forsvarlig i samsvar med sitt formål. 

 
Håndtering av medisinskteknisk utstyr: Arbeidsgiver ved avdelingssjef (klinikksjef) og 
enhetsleder har ansvar for å legge til rette for at ansatte skal kunne bruke det 
medisintekniske utstyret. Det er pålagte plikter som er beskrevet i lover og forskrifter. 
 

  

                                                      
18 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1984-03-30-15 
19 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-29-1373 
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3 Utdanningskrav til ambulansearbeidere  

3.1 Grunnutdanning 

For å arbeide i ambulansetjenesten ved Nordlandssykehuset, må den ansatte må enten ha: 

 Autorisasjon som ambulansearbeider, 

 Autorisasjon som sykepleier, eller 

 Ha fullført fjerde studieår på medisinutdanning. 

3.2 Krav til tilleggskompetanse 

M = Må ha 
B = Bør ha 

Lærling Vikar Ambulanse-
arbeider 120 

Ambulanse-
arbeider 221 

Delegeringer  M M M 

Utrykningssertifikat  
(Kode 160) 

B  M M 

AHLR-kurs M M M M 

PHTLS-kurs B B B M 

AMLS-kurs  B B M 

RETTS-kurs M M M M 

Taktisk leder   B M 

Farmakologikurs  M M M 

Nytt Nødnett M M M M 

Personlig kompetansebok B  B M 

Årlig tverrfaglig øvelse B B B M 

Vikarkurs M M   

Akutt syke barn/ 
fødselskurs 

   M 

Fagbrev over 1 mnd    M 

                                                      
20 Ambulansearbeider 1 innfrir minstekrav til fast operativ ansettelse på ambulanseressurs. 
21 Ambulansearbeider 2 har tilleggskompetanse til minstekrav ved operativ ansettelse på ambulanseressurs, og 
skal fungere som Taktisk leder Helse og Fartøysjef. 
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4 Utdypende responstidsanalyse 

4.1 Innledning 

Som del av utarbeidelsen av en ny ambulanseplan for Nordlandsykehuset har delprosjektene 
samlet lagt frem en rekke mulige fremtidige alternativer for organisering av akutt 
beredskapsnivå, og ved hjelp av en hypotesetilnærming har alternativer for fremtidige 
endringer med tilhørende konsekvenser blitt utarbeidet og prioritert. 
 
For de alternativene som omfatter endring av ambulansestasjon har det videre blitt 
gjennomført en analyse av dagens situasjon og konsekvenser av endringene med tanke på 
prehospital responstid. Resultatene fra responstidsanalysen er presentert i dette vedlegget.    

4.2 Metode 

Responstidsanalysene vurderer prehospital responstid, dvs. tidsintervallet fra noen ringer 
AMK-sentralen til ambulansen er fremme på hentestedet, eller summen av AMK-
reaksjonstid, ambulanse reaksjonstid og utrykningstid.  

 
Figur 1: KITHs definisjoner for den akuttmedisinske kjede 

For alle alternativer som omhandler en endring av en stasjons beliggenhet, har det blitt 
utarbeidet to ulike versjoner av dagens responstid; en faktisk responstid og en teoretisk 
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responstid. Hensikten med å utarbeide analyser med både faktisk og teoretisk fremstilling er 
å kunne estimere en fremtidig forventet faktisk responstid dersom man flytter på en stasjon. 
For å komme frem til den forventede faktiske responstiden har det først blitt utarbeidet en 
teoretisk fremtidig responstid, og deretter har forholdstallet mellom dagens teoretiske og 
faktiske responstid blitt benyttet for å estimere den forventede faktiske responstiden. Den 
faktiske forventede responstiden tar da høyde for faktorer som ikke er medberegnet i en 
teoretisk responstid, deriblant trafikk og kjøreforhold.  

 Dagens teoretiske responstid: Tiden det tar å kjøre fra dagens ambulansestasjon til de 
ulike grunnkretsene i kommunen. Responstiden er et vektet gjennomsnitt basert på 
bosettingsmønsteret i kommunen. For akuttoppdrag er responstiden justert for kjøring 
med blålys og for både akutt- og hasteoppdrag er det lagt til et tidsestimat for AMK og 
ambulanse reaksjonstid.  

 Dagens faktiske responstid: Tiden det i gjennomsnitt tok fra AMK-sentralen fikk beskjed 
om hendelsen til ambulansen var fremme på hentested i følge AMIS-data fra 2014. 

 Fremtidig teoretisk responstid: Estimert på grunnlag av tiden det tar å kjøre fra 
fremtidig ambulansestasjon ved hvert alternativ til de ulike grunnkretsene i kommunene. 
Responstiden er et vektet gjennomsnitt basert på bosettingsmønsteret i kommunen. For 
akuttoppdrag er responstiden justert for kjøring med blålys og for både akutt- og 
hasteoppdrag er det lagt til forventet tid for AMK og ambulanse reaksjonstid.  

 Fremtidig forventet responstid: Estimert på grunnlag av kjøretid fra fremtidig 
ambulansestasjon ved hvert av alternativene til de ulike grunnkretsene i kommunen, 
men justert på grunnlag av forholdet mellom dagens teoretiske og faktiske utrykningstid. 
Responstiden er beregnet som et vektet gjennomsnitt basert på bosettingsmønster i 
kommunen. For akuttoppdrag er responstiden i tillegg justert for kjøring med blålys og 
for både akutt- og hasteoppdrag er det lagt til forventet tid for AMK og ambulanse 
reaksjonstid.  

4.3 Datagrunnlag, forutsetninger og avgrensninger 

Data 
Datagrunnlaget er levert av AMIS og inneholder detaljert informasjon om alle 
ambulanseoppdrag i regionen i 2014. Datasettet inneholdt informasjon om 18 866 oppdrag, 
hvorav 32 % var akuttoppdrag22, 40 % var hasteoppdrag23 og de resterende var vanlige 
oppdrag24. Tabellen under viser hvordan disse oppdragene fordelte seg på regionens 
kommuner.  
 

                                                      
22 Akuttoppdrag: Hastegrad for antatt kritisk tilstand der de vitale funksjoner kan være truet eller manifest 
forstyrret og der ambulanse skal rykke ut og lege alarmeres. (Kilde: Norsk indeks for medisinsk nødhjelp) 
23 Hasteoppdrag: Hastegrad for antatt alvorlig tilstand der de vitale funksjonene kan bli truet og der det er 
behov for umiddelbar situasjonsvurdering av lege eller transport til sykehus. (Kilde: Norsk indeks for medisinsk 
nødhjelp) 
24 Vanlige oppdrag: Hastegrad for tilstander der det antas at tidsmomentet medisinsk sett ikke er avgjørende 
og som kan forelegges lege til vurdering ved første passende anledning. (Kilde: Norsk indeks for medisinsk 
nødhjelp) 
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Figur 3 på neste side presenterer antall oppdrag 

per innbygger i regionens kommuner, fordelt på hastegrad. 
 

Kommune Innbyggertall Antall 
akuttoppdrag 

Antall 
hasteoppdrag 

Antall vanlige 
oppdrag 

Andøy 4991 246 290 156 
Beiarn 1058 59 62 30 
Bodø 50185 2076 2294 2162 
Bø 2642 126 156 51 
Fauske 9622 417 551 169 
Flakstad 1358 60 87 30 
Gildeskål 2014 134 138 38 
Hadsel 8057 374 452 1034 
Hamarøy 1811 99 136 38 
Meløy 6454 288 418 123 
Moskenes 1070 37 76 15 
Røst 545 9 8 12 
Saltdal 4734 228 341 78 
Sortland 10166 457 536 197 
Steigen 2507 120 178 53 
Sørfold 1953 94 80 28 
Tysfjord 1996 55 71 23 
Vestvågøy 11140 421 596 739 
Værøy 780 4 9 6 
Vågan 9285 421 660 330 
Øksnes 4563 235 313 95 

Figur 2: Antall ambulanseoppdrag per kommune, 2014 
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Figur 3: Antall oppdrag per innbygger i regionens kommuner fordelt på hastegrad 

Noen hendelser måtte imidlertid fjernes før responstidsanalysen kunne utføres grunnet 
ufullstendig eller misvisende informasjon om tidspunktene for ulike stadier av 
ambulanseoppdragene. Etter «vasking» av datasett var det 15 205 oppdrag som inngikk i 
analysen, hvorav 10 833 var akutt- eller hasteoppdrag.  

Befolkning og grunnkretser 

Analysene er basert på befolkningsstatistikk fra 2014 fra statistisk sentralbyrå på 
grunnkretsnivå. Analysen omfatter 599 befolkede grunnkretser i 21 kommuner, med en total 
befolkning på 136 396. Befolkning som bor i uoppgitt grunnkrets er ikke inkludert i analysen 
(totalt 535 personer). 
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Kommune Antall befolkede grunnkretser Folketall 2014 K4  

(eksl. befolkning i uoppgitt grunnkrets) 
Bodø 163 49928 

Meløy 32 6433 

Gildeskål 22 2008 

Beiarn 11 1057 

Saltdal 23 4729 

Fauske 38 9583 

Sørfold 12 1947 

Steigen 23 2495 

Hábmer Hamarøy 17 1807 

Divtasvuodna Tysfjord 16 1988 

Røst 3 545 

Værøy 2 765 

Flakstad 10 1355 

Vestvågøy 47 11120 

Vågan 38 9253 

Hadsel 35 8038 

Bø (Nordl.) 23 2635 

Øksnes 20 4525 

Sortland 30 10142 

Andøy 28 4977 

Moskenes 6 1066 

Figur 4: Antall grunnkretser og folketall per kommune 

Responstid og utrykningstid 
Det veiledende minstekravet til ambulansetjenesten med henhold til prehospital responstid 
er25: 

 For akuttoppdrag: 90 % av befolkningen i byer og tettsteder bør nås innen 12 
minutter. 90 % av befolkningen i grisgrendte strøk bør nås innen 25 minutter. 

 For hasteoppdrag: 90 % av befolkningen i byer og tettsteder bør nås innen 30 
minutter. 90 % av befolkningen i grisgrendte strøk bør nås innen 40 minutter. 

 
Den teoretiske prehospitale responstiden er basert på estimert kjøretid til et referansepunkt 
i hver grunnkrets. Det er deretter forutsatt at ambulanser som kjører med blålys i snitt kjører 
25 % raskere enn fartsgrense. Responstiden per kommune er et vektet gjennomsnitt basert 
på antall personer som bor i hver av kommunens grunnkretser. Analysen forutsetter derfor 
at andel utrykninger i kommunene gjenspeiler bosettingsmønsteret. 
 
For den teoretiske prehospitale responstiden er det forutsatt at AMKs reaksjonstid er på 1 
minutt. Ambulansens reaksjonstid er avhengig av vaktordning på stasjon: 

 Ved aktivvakt på stasjon skal ambulansens aktiveringstid ikke overstige 2 minutter 

 Ved passivvakt på stasjon skal ambulansens aktiveringstid ikke overstige 5 minutter  

                                                      
25 Sosial- og helsedepartementet, NOU 1998:9, «Hvis det haster… Faglige krav til akuttmedisinsk beredskap» 
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 På hjemmevaktstasjoner skal aktiveringstiden ikke overstige 10 minutter 
 
Der ambulansestasjoner har en kombinasjon av ulike typer vaktordninger forutsetter 
analysen at 75 % av utrykningene skjer mens det er aktivvakt på stasjonen og de resterende 
25 % mens der er enten passivvakt eller hjemmevakt. Det forventes derfor at 
aktiveringstiden på en ambulansestasjon med aktivvakt/passivvakt-ordning ikke overstiger 
2,75 minutter, mens aktiveringstiden på en stasjon med aktivvakt/hjemmevakt-ordning ikke 
overstiger 4 minutter.  

Avgrensninger 
Responstidsanalysen omfatter ikke båt- og luftambulansetjenesten. Grunnkretser som ikke 
har veiforbindelse er derfor utelatt fra analysen.  
 
Analysen forutsetter at hentestedene gjenspeiler bosetningsmønster, men tar ikke hensyn til 
alderssammensetning eller sosioøkonomiske forskjeller i grunnkretsene. 
 
Analysen vurderer kun oppdrag som er klassifisert som akutt- eller hasteoppdrag.  

Begrensninger knyttet til analyse av responstid 
Det er flere begrensninger knyttet til analyse og vurdering av responstid. Det eksisterer i dag 
ikke teknologiske hjelpemidler som gjør det mulig å måle nøyaktig når en ambulansetjeneste 
er fremme hos pasienten, jfr. KITHs definisjonskatalog. Det er ikke mulig å registrere 
klokkeslettet når man kommer frem til pasienten på en enkel måte, da 
registreringsverktøyet er fastmontert i ambulansebilen. Man registrerer derfor ankomst 
adresse, i stedet for ankomst pasient. Tiden fra bilen er parkert til man når frem til pasient 
registreres ikke.  
 
Videre er det i anbefalingene i NOU 98:9 sagt at 90 % av befolkningen bør dekkes innen 
tidsfristen. Det finnes ingen god oversikt over hvor den enkelte pasient bor, og dermed er 
det ikke mulig å anslå hvor mange som dekkes innen en gitt tid. De rapporter vi derimot har 
mulighet til å hente ut viser hvor mange prosent av oppdragene som gjennomføres innen en 
gitt tid, noe som ikke er det samme som prosent av befolkningen som kan nås innen gitt tid.  
Like fullt er dette det nærmeste vi kommer en vurdering av tjenestens faktiske dekning av 
ansvarsområdet og er det vi benytter i beregningene i analysen.  
 
Når man skal vurdere hvorvidt responstiden er god nok, må man nødvendigvis måle mot 
noe. Man kan derfor vurdere tjenesten opp mot anbefalingene i NOU 98:9, men dette gir et 
noe kunstig bilde, all den tid dette ikke er fastsatt som noe krav. Det er slik prosjektet 
oppfatter det ingen av landets ambulansetjenester som fullt ut tilfredsstiller disse 
anbefalingene.  

4.4 Resultater og analyser 

Dagens responstid 
Faktisk responstid 
I 2014 var den faktiske prehospitale responstiden på akuttoppdrag i gjennomsnitt 15,43 
minutter og 84,5 % av oppdragene hadde en responstid på under 25 minutter.  
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Store deler av befolkningen i Bodø kommune bor i tettbygde strøk, og det veiledende kravet 
er at 90 % av befolkningen i tettbygde strøk bør ha en responstid på under 12 minutter. I 
2014 var responstiden i Bodø kommune i snitt 11 minutter, men kun 76,1 % av alle oppdrag 
hadde en responstid på under 12 minutter. Snittet for de øvrige kommunene hvor 
befolkningen hovedsakelig bor i spredtbygde strøk var på 17,87 minutter, hvorav 79,1 % av 
oppdragene hadde en responstid på under 25 minutter. 
 
Figuren under viser at det var stor variasjon i gjennomsnittsresponstid og andel av 
oppdragene som hadde en responstid på under 25 minutter i de ulike kommunene i 2014. 
 

 
Figur 5: Dagens faktiske responstid og andel av akuttoppdrag med responstid under 25 minutter*, 2014 

I 2014 var den faktiske prehospitale responstiden på hasteoppdrag i gjennomsnitt 19,18 
minutter, hvorav 92,9 % av oppdragene hadde en responstid på under 40 minutter.  
 
Teoretisk responstid 
Dagens teoretiske responstid for akuttoppdrag er i snitt 14,25 minutter for alle kommuner 
og 90,1 % av befolkningen kan nåes innen 25 minutter.  
 
Veiledende krav for befolkning som bor i tettbygde strøk er at 90 % skal kunne nåes innen 25 
minutter. I Bodø kommune, hvor store deler av befolkningen bor i tettbygde strøk, er den 
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teoretiske responstiden 11,88 minutter og 95,8 % kan nåes innen 12 minutter, som er 
veiledende maksimumskrav for tettbygde strøk. Snittet for de resterende kommunene der 
befolkningen hovedsakelig bor i spredtbygde strøk er gjennomsnittsresponstiden 15,64 og 
86,7 % av befolkningen kan nåes innen 25 minutter.  
 

 
Figur 6: Dagens teoretiske responstid og andel av befolkning som kan nåes innen 25 minutter* 

For hasteoppdrag er den teoretiske prehospitale responstiden i snitt noe høyere enn for 
akuttoppdrag da man ikke kjører med blålys ved hasteoppdrag. Snittiden ut fra 
beliggenheten til nåværende ambulansestasjoner er på 16,46 minutter, hvorav 95,5 % av 
befolkningen kan nås innen 40 minutter. 

Fremtidig responstid 
Alle alternativer som omhandler endring av ambulansestasjon har blitt analysert med tanke 
på konsekvens på responstid. For hvert alternativ, har både den teoretiske og forventede 
faktiske fremtidige responstiden i hver av de berørte kommunene blitt vurdert.  
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Områder Vurderte tiltak 

1. Ny driftsmodell Ny driftsmodell innføres i hele regionen 

2. Sortland og 
Stokmarknes 

a) Redusere med én bil på Sortland, justert aktivtid på dagbilen på Stokmarknes, felles 
arbeidsplan for Sortland og Stokmarknes 

b) Redusere med én bil på Stokmarknes, felles arbeidsplan for Sortland og Stokmarknes 

c) Redusere med én bil Sortland bil til dagbil 

d) Sammenslå Stokmarknes og Sortland til ny stasjon plassert midt i mellom 

3. Ørnes Redusere aktivtid på dagbil og døgnbil på Ørnes  

4. Fauske Redusere aktivtid på bilene i Fauske 

5. Moskenes og Gravdal 

a) Endre én bil på Gravdal til dagbil, felles arbeidsplan for Gravdal og Moskenes 

b) Redusere med én bil på Gravdal, felles arbeidsplan for Gravdal og Moskenes 

c) Endre én bil på Gravdal til dagbil, Moskenes flyttes til Flakstad, felles arbeidsplan for 
Gravdal og Flakstad 

d) Redusere med én bil på Gravdal, Moskenes flyttes til Flakstad, felles arbeidsplan for 
Gravdal og Flakstad 

e) Moskenes legges ned, området betjenes fra Gravdal  

6. Saltdal Redusere med én bil på Saltdal og redusere til 5 personer 

7. Steigen To hjemmevakt-stasjoner i Steigen blir én tilstedevakt stasjon på Furulund 

8. Vesterålen 
a) Redusere bemanning i Vesterålen med én per stasjon (unntatt Øksnes) 

b) Redusere bemanning i Vesterålen med én per stasjon 

9 Bodø og Tverlandet 

a) Tverlandet flyttes til Bodø, 3 døgnbiler med 32 ansatte 

b) Tverlandet som satellittstasjon for Bodø (med døgnbil) med felles arbeidsplan 

c) Tverlandet som satellittstasjon for Bodø (med dagbil) med felles arbeidsplan 

d) Flytte Tverlandet til en stasjon nærmere Bodø (f.eks. på Støver)  

Figur 7: Vurderte tiltak 
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Alternativ 1 – Ny driftsmodell 
 
Da dette alternativet ikke innebærer flytting eller endring i beredskap på stasjon er det ikke 
forventet at denne endringen vil påvirke responstiden 
 
Alternativ 2 – Omorganisering Stokmarknes og Sortland 
 
Dersom man utfører endring ved ambulansestasjonene på Sortland og/eller Stokmarknes, er 
det hovedsakelig befolkningen i Sortland og Hadsel kommune som vil bli berørt, men også 
noen deler av Øksnes kommune. 

 
 

 
Figur 9 og 10 på de neste sidene beskriver hvordan responstid og andel av befolkningen i 
kommunene som kan nåes innen en tid som tilfredsstiller det veiledende kravet for 
responstid vil påvirkes ved hvert av delalternativene.  
 
 

Stokmarknes 

Øksnes 

Sortland 
Ny stasjon  

1 

2 

3 
4 

Figur 8 Områder som vil påvirkes av endring på Sortland og Stokmarknes stasjon 
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Alternativ Beskrivelse av endring Endring i responstid 
Endring i andel av befolkning som kan nåes innen en tid som 
tilfredsstiller veiledende krav  

2a 

Redusere med én bil på 
Sortland, justert 
aktivtid på dagbilen på 
Stokmarknes, felles 
arbeidsplan for 
Sortland og 
Stokmarknes 

Fjerne en bil på Sortland og beholde 
Stokmarknes som i dag, men endre turnus slik 
at man kan redusere grunn-bemanningen på 
Stokmarknes med ett årsverk. Dette fordrer 9 
årsverk i Stokmarknes og mellom 7-10 årsverk 
i Sortland. I tillegg vil det være behov for 2 
årsverk for å dekke kjent fravær. 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i 
området kan det bli en økning i situasjoner der ambulansen ikke 
kan rykke ut med det samme grunnet samtidighetskonflikter 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i området kan det bli en 
økning i situasjoner der ambulansen ikke kan rykke ut med det samme grunnet 
samtidighetskonflikter 

2b 

Redusere med én bil på 
Stokmarknes, felles 
arbeidsplan for 
Sortland og 
Stokmarknes 

Fjerne dagbilen på Stokmarknes og beholde 
Sortland som i dag med to døgnbiler. Totalt vil 
man da trenge 7 årsverk i Stokmarknes og 14 
årsverk på Sortland. Det vil i tillegg være 
behov for 3 årsverk for å dekke kjent fravær. 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i 
området kan det bli en økning i situasjoner der ambulansen ikke 
kan rykke ut med det samme grunnet samtidighetskonflikter 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i området kan det bli en 
økning i situasjoner der ambulansen ikke kan rykke ut med det samme grunnet 
samtidighetskonflikter 

2c 
Redusere med én bil 
Sortland bil til dagbil 

Endre en av bilene på Sortland til en dagbil og 
beholde Stokmarknes som i dag. Totalt vil 
man trenge 10 årsverk i Stokmarknes og 9 
årsverk på Sortland. Det vil i tillegg være 
behov for 2 årsverk for å dekke kjent fravær.  

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av dagbil i 
området kan det bli en økning i situasjoner på kveld/natt der 
ambulansen ikke kan rykke ut med det samme grunnet 
samtidighetskonflikter 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av dagbil i området kan det bli 
en økning i situasjoner på kveld/natt der ambulansen ikke kan rykke ut med det 
samme grunnet samtidighetskonflikter 

2d 

Sammenslå 
Stokmarknes og 
Sortland til ny stasjon 
plassert midt i mellom 

Sammenslå de nåværende stasjonene på 
Sortland og Stokmarknes til en ny stasjon 
plassert midt i mellom. Den nye stasjonen vil 
ha tre døgnbiler med aktivvakt og vakt på 
vaktrom. Totalt vil man trenge 24 årsverk for 
å kunne dekke de tre bilene og i tillegg dekke 
kjent fravær. 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk responstid øker med 8,46 minutter fra 10,41 til 
18,87 

 Faktisk responstid øker med 9,4 minutter fra 11,90 til 21,25 
Hasteoppdrag: 

 Teoretisk responstid øker med 10,57 minutter fra 12,08 til 
22,65 

 Faktisk responstid øker med 11,1 minutter fra 15,40 til 26,46 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 25 min reduseres med 
21,96 % fra 97,52 % til 75,56 % 

 Faktisk: Andel av befolkning som vil kunne nåes innen 25 min i fremtidig 
situasjon reduseres med 24,85 % fra 94.90 % til 70,06 % 

Hasteoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 40 min reduseres med 
27,62 % fra 95,81 % til 68,19 % 

 Faktisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 40 min reduseres med 42,79 
% fra 97,45 % til 54,65 % 

Figur 9: Responstidskonsekvens Sortland kommune 

 
 

 

Sortland kommune 
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Alternativ Beskrivelse av endring Endring i responstid 

Endring i andel av befolkning som kan nåes innen en 
tid som tilfredsstiller veiledende krav  

2a 

Redusere med én bil på 
Sortland, justert aktivtid 
på dagbilen på 
Stokmarknes, felles 
arbeidsplan for Sortland 
og Stokmarknes 

Fjerne en bil på Sortland og beholde Stokmarknes som i 
dag, men endre turnus slik at man kan redusere grunn-
bemanningen på Stokmarknes med ett årsverk. Dette 
fordrer 9 årsverk i Stokmarknes og mellom 7-10 årsverk 
i Sortland. I tillegg vil det være behov for 2 årsverk for å 
dekke kjent fravær. 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i 
området kan det bli en økning i situasjoner der ambulansen ikke 
kan rykke ut med det samme grunnet samtidighetskonflikter 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i 
området kan det bli en økning i situasjoner der ambulansen ikke 
kan rykke ut med det samme grunnet samtidighetskonflikter 

2b 

Redusere med én bil på 
Stokmarknes, felles 
arbeidsplan for Sortland 
og Stokmarknes 

Fjerne dagbilen på Stokmarknes og beholde Sortland 
som i dag med to døgnbiler. Totalt vil man da trenge 7 
årsverk i Stokmarknes og 14 årsverk på Sortland. Det vil 
i tillegg være behov for 3 årsverk for å dekke kjent 
fravær. 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i 
området kan det bli en økning i situasjoner der ambulansen ikke 
kan rykke ut med det samme grunnet samtidighetskonflikter 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i 
området kan det bli en økning i situasjoner der ambulansen ikke 
kan rykke ut med det samme grunnet samtidighetskonflikter 

2c 
Redusere med én bil 
Sortland bil til dagbil 

Endre en av bilene på Sortland til en dagbil og beholde 
Stokmarknes som i dag. Totalt vil man trenge 10 årsverk 
i Stokmarknes og 9 årsverk på Sortland. Det vil i tillegg 
være behov for 2 årsverk for å dekke kjent fravær.  

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av dagbil i 
området kan det bli en økning i situasjoner på kveld/natt der 
ambulansen ikke kan rykke ut med det samme grunnet 
samtidighetskonflikter 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av dagbil i 
området kan det bli en økning i situasjoner på kveld/natt der 
ambulansen ikke kan rykke ut med det samme grunnet 
samtidighetskonflikter 

2d 

Sammenslå 
Stokmarknes og 
Sortland til ny stasjon 
plassert midt i mellom 

Sammenslå de nåværende stasjonene på Sortland og 
Stokmarknes til en ny stasjon plassert midt i mellom. 
Den nye stasjonen vil ha tre døgnbiler med aktivvakt og 
vakt på vaktrom. Totalt vil man trenge 24 årsverk for å 
kunne dekke de tre bilene og i tillegg dekke kjent 
fravær. 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk responstid øker med 6,1 minutter fra 14,12 til 20,31  

 Faktisk responstid øker med 6,6 minutter fra 16,91 til 23,52 
Hasteoppdrag: 

 Teoretisk responstid øker med 7,73 minutter fra 16,71 til 24,45 

 Faktisk responstid øker med 7,6 minutter fra 19,70 til 27,32 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 25 min 
reduseres med 2 % fra 90,97 % til 88,93 % 

 Faktisk: Andel av befolkning som vil kunne nåes innen 25 min 
reduseres med 23,57 % fra 82,57 % til 58,99 % 

Hasteoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 40 min øker 
med 0,83 % fra 93,53 % til 94,36 % 

 Faktisk: Andel av befolkning som vil kunne nåes innen 40 min 
reduseres med 0,34 % fra 92,05 % til 91,71 % 

Figur 10: Responstidskonsekvens Hadsel kommune

Hadsel kommune 
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Alternativ 3 – Justere aktivtid på bil på Ørnes 
 
Da dette alternativet ikke innebærer flytting eller endring i beredskap på stasjon er det ikke 
forventet at denne endringen vil påvirke responstiden 
 
Alternativ 4– Justere aktivtid på bilene på Fauske 
 
Da dette alternativet ikke innebærer flytting eller endring i beredskap på stasjon er det ikke 
forventet at denne endringen vil påvirke responstiden 
 
Alternativ 5 – Omorganisering Moskenes og Gravdal 
 
Dersom man gjør en endring ved hjemmevaktstasjonen på Moskenes vil dette berøre 
befolkningen som bor i Moskenes, Flakstad og Vestvågøy kommune.  
 

 
 
 
Figur 12-14 på de neste sidene beskriver hvordan responstid og andel av befolkningen i 
Moskenes, Flakstad og Vestvågøy kommuner som kan nåes innen en tid som tilfredsstiller 
det veiledende kravet for responstid vil påvirkes ved hvert av alternativene.  
 

Flakstad 

Moskenes 

Vestvågøy 

Gravdal 

Moskenes 

Ny stasjon (Flakstad) 

1 

2 

3 

Figur 11: Områder som vil påvirkes ved endring på Moskenes og Gravdal stasjon 
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Figur 12: Responstidskonsekvens Moskenes kommune 

 
Alternativ Beskrivelse av endring Endring i responstid 

Endring i andel av befolkning som kan nåes innen en tid som 
tilfredsstiller veiledende krav  

5a 

Endre én bil på Gravdal 
til dagbil, felles 
arbeidsplan for 
Gravdal og Moskenes 

Beholde hjemmevaktstasjonen på Moskenes 
og endre Gravdal bil 2 til en dagbil. Totalt vil 
man trenge 13 årsverk for å kunne dekke 
bilene og i 3 årsverk for dekke kjent fravær.  

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av dagbil i 
området kan det bli en økning i situasjoner på kveld/natt der 
ambulansen ikke kan rykke ut med det samme grunnet 
samtidighetskonflikter 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av dagbil i området kan det bli 
en økning i situasjoner på kveld/natt der ambulansen ikke kan rykke ut med det 
samme grunnet samtidighetskonflikter 

5b 

Redusere med én bil 
på Gravdal, felles 
arbeidsplan for 
Gravdal og Moskenes 

Beholde hjemmevaktstasjonen på Moskenes 
og legge ned Gravdal bil 2. Totalt vil man 
trenge 11 årsverk for å dekke to biler i 
området og i tillegg 2 årsverk for dekke kjent 
fravær.  

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i området 
kan det bli en økning i situasjoner der ambulansen ikke kan rykke ut 
med det samme grunnet samtidighetskonflikter 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i området kan det bli en 
økning i situasjoner der ambulansen ikke kan rykke ut med det samme grunnet 
samtidighetskonflikter 

5c 

Endre én bil på Gravdal 
til dagbil, Moskenes 
flyttes til Flakstad, 
felles arbeidsplan for 
Gravdal og Flakstad 

Flytte nåværende hjemmevaktstasjon på 
Moskenes til en ny tilstedevaktstasjon 
plassert på Flakstad.  Den nye stasjonen vil 
ha en døgnbil med aktivvakt og vakt på 
vaktrom. På Gravdal stasjon vil bil 2 endres til 
en dagbil. Totalt vil man behøve 16 årsverk 
for å kunne dekke de to bilene og i tillegg 4 
årsverk for dekke kjent fravær. 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk responstid øker med 6,96 minutter fra 17,43 til 24,38 

 Faktisk responstid øker med 10,8 minutter fra 20,22 til 31,03 
Hasteoppdrag: 

 Teoretisk responstid øker med 10,51 minutter fra 19,03 til 29,54 

 Faktisk responstid øker med 15,0 minutter fra 22,99 til 38,02 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 25 min reduseres med 53,9 
% fra 99,0 % til 45,08 % 

 Faktisk: Andel av befolkning som vil kunne nåes innen 25 min reduseres med 
78,13 % fra 78,13 % til 0 % 

Hasteoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 40 min forblir 99 %  

 Faktisk: Andel av befolkning som vil kunne nåes innen 40 min reduseres med 
44,21 % fra 89,29 % til 45,08 % 

5d 

Redusere med én bil 
på Gravdal, Moskenes 
flyttes til Flakstad, 
felles arbeidsplan for 
Gravdal og Flakstad 

Flytte nåværende hjemmevaktstasjon på 
Moskenes til en ny tilstedevaktstasjon 
plassert på Flakstad.  Den nye stasjonen vil 
ha en døgnbil med aktivvakt og vakt på 
vaktrom. På Gravdal stasjon vil bil 2 legges 
ned. Totalt vil man trenge 14 årsverk for å 
dekke de to bilene. I tillegg vil det være 
nødvendig med 3 årsverk for dekke kjent 
fravær. 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk responstid øker med 6,96 minutter fra 17,43 til 24,38 

 Faktisk responstid øker med 10,8 minutter fra 20,22 til 31,03 
Hasteoppdrag: 

 Teoretisk responstid øker med 10,51 minutter fra 19,03 til 29,54 

 Faktisk responstid øker med 15,0 minutter fra 22,99 til 38,02 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 25 min reduseres med 53,9 
% fra 99,0 % til 45,08 % 

 Faktisk: Andel av befolkning som vil kunne nåes innen 25 min reduseres med 
78,13 % fra 78,13 % til 0 % 

Hasteoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 40 min forblir 99 %  

 Faktisk: Andel av befolkning som vil kunne nåes innen 40 min reduseres med 
44,21 % fra 89,29 % til 45,08 % 

5e 
Moskenes legges ned, 
området betjenes fra 
Gravdal  

Legge ned nåværende hjemmevaktstasjon på 
Moskenes og betjene området fra Gravdal. 
Det vil da være to døgnbiler med aktivvakt 
og vakt på vaktrom ordning på Gravdal. 
Totalt vil man trenge 14 årsverk for å kunne 
dekke de to bilene og i tillegg 3 årsverk for 
dekke kjent fravær. 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk responstid øker med 33,36 minutter fra 17,43 til 50,78 

 Faktisk responstid øker med 28,3 minutter fra 20,22 til 48,53 
Hasteoppdrag: 

 Teoretisk responstid øker med 43,51 minutter fra 19,03 til 62,54 

 Faktisk responstid øker med 35,5 minutter fra 22,99 til 58,52 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 25 min reduseres med 99 % 
fra 99 % til 0 % 

 Faktisk: Andel av befolkning som vil kunne nåes innen 25 min reduseres med 
78,13 % fra 78,13 % til 0 % 

Hasteoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 40 min reduseres med 99 % 
fra 99 % til 0 % 

 Faktisk: Andel av befolkning som vil kunne nåes innen 40 min reduseres med 
89,29 % fra 89,29 % til 0 % 

Moskenes kommune 
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Figur 13: Responstidskonsekvens Flakstad kommune 

 
 

 
Alternativ Beskrivelse av endring Endring i responstid 

Endring i andel av befolkning som kan nåes innen en tid som 
tilfredsstiller veiledende krav  

5a 

Endre én bil på 
Gravdal til dagbil, 
felles arbeidsplan for 
Gravdal og Moskenes 

Beholde hjemmevaktstasjonen på Moskenes og 
endre Gravdal bil 2 til en dagbil. Totalt vil man 
trenge 13 årsverk for å kunne dekke bilene og i 3 
årsverk for dekke kjent fravær.  

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av dagbil i området kan 
det bli en økning i situasjoner på kveld/natt der ambulansen ikke kan rykke 
ut med det samme grunnet samtidighetskonflikter 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av dagbil i området kan det bli en 
økning i situasjoner på kveld/natt der ambulansen ikke kan rykke ut med det samme 
grunnet samtidighetskonflikter 

5b 

Redusere med én bil 
på Gravdal, felles 
arbeidsplan for 
Gravdal og Moskenes 

Beholde hjemmevaktstasjonen på Moskenes og 
legge ned Gravdal bil 2. Totalt vil man trenge 11 
årsverk for å dekke to biler i området og i tillegg 2 
årsverk for dekke kjent fravær.  

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i området kan det 
bli en økning i situasjoner der ambulansen ikke kan rykke ut med det samme 
grunnet samtidighetskonflikter 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i området kan det bli en 
økning i situasjoner der ambulansen ikke kan rykke ut med det samme grunnet 
samtidighetskonflikter 

5c 

Endre én bil på 
Gravdal til dagbil, 
Moskenes flyttes til 
Flakstad, felles 
arbeidsplan for 
Gravdal og Flakstad 

Flytte nåværende hjemmevaktstasjon på Moskenes 
til en ny tilstedevaktstasjon plassert på Flakstad.  
Den nye stasjonen vil ha en døgnbil med aktivvakt 
og vakt på vaktrom. På Gravdal stasjon vil bil 2 
endres til en dagbil. Totalt vil man behøve 16 
årsverk for å kunne dekke de to bilene og i tillegg 4 
årsverk for dekke kjent fravær. 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk responstid reduseres med 8,93 minutter fra 24,64 til 15,71 

 Faktisk responstid reduseres med 9,2 minutter fra 25,79 til 16,60 
Hasteoppdrag: 

 Teoretisk responstid reduseres med 11,16 minutter fra 29,87 til 18,70 

 Faktisk responstid reduseres med 10,0 minutter fra 29,29 til 19,32 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 25 min øker med 47,86 % fra 
51,14 % til 99,0 % 

 Faktisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 25 min øker med 54,36 % fra 
44,64 % til 99,0 % 

Hasteoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 40 min øker med 7,93 % fra 
91,07 % til 99,00 % 

 Faktisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 40 min øker med 16,33 % fra 
82,67 % til 99,0 % 

5d 

Redusere med én bil 
på Gravdal, 
Moskenes flyttes til 
Flakstad, felles 
arbeidsplan for 
Gravdal og Flakstad 

Flytte nåværende hjemmevaktstasjon på Moskenes 
til en ny tilstedevaktstasjon plassert på Flakstad.  
Den nye stasjonen vil ha en døgnbil med aktivvakt 
og vakt på vaktrom. På Gravdal stasjon vil bil 2 
legges ned. Totalt vil man trenge 14 årsverk for å 
dekke de to bilene. I tillegg vil det være nødvendig 
med 3 årsverk for dekke kjent fravær. 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk responstid reduseres med 8,93 minutter fra 24,64 til 15,71 

 Faktisk responstid reduseres med 9,2 minutter fra 25,79 til 16,60 
Hasteoppdrag: 

 Teoretisk responstid reduseres med 11,16 minutter fra 29,87 til 18,70 

 Faktisk responstid reduseres med 10,0 minutter fra 29,29 til 19,32 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 25 min øker med 47,86 % fra 
51,14 % til 99,0 % 

 Faktisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 25 min øker med 54,36 % fra 
44,64 % til 99,0 % 

Hasteoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 40 min øker med 7,93 fra 91,07 
% til 99,00 % 

 Faktisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 40 min øker med 16,33 % fra 
82,67 % til 99,0 % 

5e 
Moskenes legges 
ned, området 
betjenes fra Gravdal  

Legge ned nåværende hjemmevaktstasjon på 
Moskenes og betjene området fra Gravdal. Det vil 
da være to døgnbiler med aktivvakt og vakt på 
vaktrom ordning på Gravdal. Totalt vil man trenge 
14 årsverk for å kunne dekke de to bilene og i tillegg 
3 årsverk for dekke kjent fravær. 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk responstid øker med 3,98 minutter fra 24,64 til 28,62 

 Faktisk responstid øker med 2,6 minutter fra 25,79 til 28,35 
Hasteoppdrag: 

 Teoretisk responstid øker med 4,97 minutter fra 29,87 til 34,84 

 Faktisk responstid øker med 2,5 minutter fra 29,29 til 31,80 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 25 min reduseres med 13,87 % 
fra 51,14 % til 37,27 % 

 Faktisk: Andel av befolkning som vil kunne nåes innen 25 min reduseres med 7,37 
% fra 44,64 % til 37,27 % 

Hasteoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 40 min reduseres med 21,48 % 
fra 91,07 % til 69,59 % 

 Faktisk: Andel av befolkning som vil kunne nåes innen 40 min reduseres med 5,47 
% fra 82,67 % til 77,20 % 

Flakstad kommune 

Vestvågøy kommune 
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Figur 14: Responstidskonsekvens Vestvågøy kommune 

 
Alternativ Beskrivelse av endring Endring i responstid 

Endring i andel av befolkning som kan nåes innen en tid som 
tilfredsstiller veiledende krav  

5a 

Endre én bil på 
Gravdal til dagbil, 
felles arbeidsplan for 
Gravdal og Moskenes 

Beholde hjemmevaktstasjonen på Moskenes og endre 
Gravdal bil 2 til en dagbil. Totalt vil man trenge 13 årsverk for 
å kunne dekke bilene og i 3 årsverk for dekke kjent fravær.  

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av dagbil 
i området kan det bli en økning i situasjoner på kveld/natt der 
ambulansen ikke kan rykke ut med det samme grunnet 
samtidighetskonflikter 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av dagbil i området kan 
det bli en økning i situasjoner på kveld/natt der ambulansen ikke kan rykke ut 
med det samme grunnet samtidighetskonflikter 

5b 

Redusere med én bil 
på Gravdal, felles 
arbeidsplan for 
Gravdal og Moskenes 

Beholde hjemmevaktstasjonen på Moskenes og legge ned 
Gravdal bil 2. Totalt vil man trenge 11 årsverk for å dekke to 
biler i området og i tillegg 2 årsverk for dekke kjent fravær.  

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i 
området kan det bli en økning i situasjoner der ambulansen 
ikke kan rykke ut med det samme grunnet 
samtidighetskonflikter 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i området kan det 
bli en økning i situasjoner der ambulansen ikke kan rykke ut med det samme 
grunnet samtidighetskonflikter 

5c 

Endre én bil på 
Gravdal til dagbil, 
Moskenes flyttes til 
Flakstad, felles 
arbeidsplan for 
Gravdal og Flakstad 

Flytte nåværende hjemmevaktstasjon på Moskenes til en ny 
tilstedevaktstasjon plassert på Flakstad.  Den nye stasjonen vil 
ha en døgnbil med aktivvakt og vakt på vaktrom. På Gravdal 
stasjon vil bil 2 endres til en dagbil. Totalt vil man behøve 16 
årsverk for å kunne dekke de to bilene og i tillegg 4 årsverk 
for dekke kjent fravær. 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av dagbil 
i området kan det bli en økning i situasjoner på kveld/natt der 
ambulansen ikke kan rykke ut med det samme grunnet 
samtidighetskonflikter 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av dagbil i området kan 
det bli en økning i situasjoner på kveld/natt der ambulansen ikke kan rykke ut 
med det samme grunnet samtidighetskonflikter 

5d 

Redusere med én bil 
på Gravdal, 
Moskenes flyttes til 
Flakstad, felles 
arbeidsplan for 
Gravdal og Flakstad 

Flytte nåværende hjemmevaktstasjon på Moskenes til en ny 
tilstedevaktstasjon plassert på Flakstad.  Den nye stasjonen vil 
ha en døgnbil med aktivvakt og vakt på vaktrom. På Gravdal 
stasjon vil bil 2 legges ned. Totalt vil man trenge 14 årsverk 
for å dekke de to bilene. I tillegg vil det være nødvendig med 
3 årsverk for dekke kjent fravær. 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i 
området kan det bli en økning i situasjoner der ambulansen 
ikke kan rykke ut med det samme grunnet 
samtidighetskonflikter 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i området kan det 
bli en økning i situasjoner der ambulansen ikke kan rykke ut med det samme 
grunnet samtidighetskonflikter 

5e 
Moskenes legges 
ned, området 
betjenes fra Gravdal  

Legge ned nåværende hjemmevaktstasjon på Moskenes og 
betjene området fra Gravdal. Det vil da være to døgnbiler 
med aktivvakt og vakt på vaktrom ordning på Gravdal. Totalt 
vil man trenge 14 årsverk for å kunne dekke de to bilene og i 
tillegg 3 årsverk for dekke kjent fravær. 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i 
området kan det bli en økning i situasjoner der ambulansen 
ikke kan rykke ut med det samme grunnet 
samtidighetskonflikter 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i området kan det 
bli en økning i situasjoner der ambulansen ikke kan rykke ut med det samme 
grunnet samtidighetskonflikter 
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Alternativ 6 – Omorganisering Fauske og Saltdal 
 
Det er ikke forventet at det vil bli noen vesentlig endring i responstiden ved denne endringen 
 
Alternativ 7– Omorganisering i Steigen 
 
Dersom man endrer de to hjemmevaktstasjonene i Steigen til en tilstedevaktstasjon på 
Furulund vil dette berøre befolkningen som bor i Steigen kommune. 
 
 
 

 

 
Figur 16 på neste side beskriver hvordan responstid og andel av befolkningen i kommunen 
som kan nåes innen en tid som tilfredsstiller det veiledende kravet for responstid vil påvirkes 
dersom endringen av Steigens hjemmevaktstasjoner utføres.  
 

Sørfold 

Steigen 

Hamarøy 

Tysfjord 
Drag 

Oppeid 

Ny stasjon (Furulund)  

Steigen (Nordfold) 

Steigen (Ålstad) 

Figur 15: Områder som vil påvirkes av en endring på Steigen stasjon 
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Figur 16: Responstidskonsekvens Steigen kommune 

 
Alternativ Beskrivelse av endring Endring i responstid 

Endring i andel av befolkning som kan nåes innen en tid som 
tilfredsstiller veiledende krav  

6 

To hjemmevakt-
stasjoner i Steigen blir 
én tilstedevakt 
stasjon på Furulund 

Endre de to hjemmevaktstasjonene i 
Steigen til en tilstedevaktstasjon på 
Furulund, Stasjonen vil ha en 
tilstedevaktordning og vil fordre 7 årsverk 
på bil og i tillegg ett årsverk til å dekke 
kjent fravær.  

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk responstid reduseres med 3,81 minutter fra 24,04 til 
20,23 

 Faktisk responstid øker med 2,5 minutter fra 25,24 til 27,75 
Hasteoppdrag: 

 Teoretisk responstid reduseres med 2,96 minutter fra 27,32 til 
24,36 

 Faktisk responstid øker med 0,35 minutter fra 30,37 til 30,72 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 25 min øker med 10,77 % fra 
60,79 % til 71,56 % 

 Faktisk: Andel av befolkning som vil kunne nåes innen 25 min reduseres med 21,48 % 
fra 56,38 % til 34,90 % 

Hasteoppdrag: 

 Teoretisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 40 min øker med 12,68 % fra 
86,32 % til 99,0 % 

 Faktisk: Andel av befolkning som kan nåes innen 40 min reduseres med 2,92 % fra 
80,14 % til 77,22 % 

 
 
 

Steigen kommune 
 



 

Alternativ 8 – Omorganisering Vesterålen 
Det er ikke forventet at denne endringen vil berøre responstiden 
 
Alternativ 9 – Omorganisering Bodø og Tverlandet 
 
Dersom man utfører endring ved ambulansestasjonene på Bodø og/eller Tverlandet, er det 
befolkningen i Bodø kommune som vil bli berørt, spesielt de som bor i delområdene Løding, 
Saltstraumen og Skjerstad. 
 

 
 

 
Figur 18 på neste side beskriver hvordan responstid og andel av befolkningen i kommunen 
som kan nåes innen en tid som tilfredsstiller det veiledende kravet for responstid vil påvirkes 
ved hvert av delalternativene.  
 
 

Beiarn Saltdal 

Fauske 

Bodø 
Sørfold 

Beiarn 

Bodø Fauske 

Saltdal 

Tverlandet 

3 

1 

2 

Figur 17: Områder som påvirkes av en endring på Bodø og Tverlandet stasjon 



 

Figur 18: Responstidskonsekvens for Bodø kommune 

 

Alternativ Beskrivelse av endring Endring i responstid 
Endring i andel av befolkning i 
tettbygd strøk som kan nåes innen 
12 min (akutt) eller 30 min (haste) 26 

Endring i andel av befolkning i 
grisgrendte strøk som kan nåes innen 
25 min (akutt) eller 40 min (haste) 

9a 

Tverlandet 
flyttes til Bodø, 
3 døgnbiler 
med 32 ansatte 

Flytte bilen fra Tverlandet til Bodø stasjon, 
slik at man da har 3 døgnbiler i Bodø. 
Dette vil totalt fordre 32 årsverk og det vil 
i tillegg fordre ekstra årsverk for å dekke 
kjent fravær 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk responstid øker med 0,5 minutter fra 11,88 til 12,39 

 Faktisk responstid øker med 0,9 minutter fra 11,00 til 11,93 
Hasteoppdrag: 

 Teoretisk responstid øker med 0,84 minutter fra 13,70 til 
14,55 

 Faktisk responstid øker med 1,7 minutter fra 15,01 til 16,67 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk: Andel som kan nåes innen 12 
min reduseres med 0,65 % fra 90,46 % til 
89, 81 % 

Hasteoppdrag: 

 Teoretisk: Andel som kan nåes innen 30 
min forblir 99 % 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk: Andel som kan nåes innen 25 min 
reduseres med 6,39 % fra 71,48 % til 65,09 
% 

Hasteoppdrag: 

 Teoretisk: Andel som kan nåes innen 40 min 
reduseres med 4,65 % fra 80,84 % til 76,19 
%  

9b 

Tverlandet som 
satellittstasjon 
for Bodø (med 
døgnbil) med 
felles 
arbeidsplan 

Endre bilen på Tverlandet til døgnbil med 
tilstedevakt. Dette vil totalt fordre 27 
årsverk og det vil i tillegg fordre ekstra 
årsverk for å dekke kjent fravær 

Ingen direkte endring i responstid, men ved fjerning av bil i 
området kan det bli en økning i situasjoner der ambulansen ikke 
kan rykke ut med det samme grunnet samtidighetskonflikter 

Ingen direkte endring i responstid, men ved 
fjerning av bil i området kan det bli en økning i 
situasjoner der ambulansen ikke kan rykke ut 
med det samme grunnet 
samtidighetskonflikter 

Ingen direkte endring i responstid, men ved 
fjerning av bil i området kan det bli en økning i 
situasjoner der ambulansen ikke kan rykke ut 
med det samme grunnet samtidighetskonflikter 

9c 

Tverlandet som 
satellittstasjon 
for Bodø (med 
dagbil) med 
felles 
arbeidsplan 

Endre bil på Tverlandet blir dagbil med 
aktivvakt. Dette vil fordre 2 årsverk på 
Tverlandet og Bodø forblir som i dag med 
2 biler og 20,11 stillinger. I tillegg vil det 
være behov for ekstra årsverk for å dekke 
kjent fravær 

Ingen endring dagtid, men på kveld/natt: 
Akuttoppdrag: 

 Teoretisk responstid øker med 0,5 minutter fra 11,88 til 12,39 

 Faktisk responstid øker med 0,9 minutter fra 11,00 til 11,93 
Hasteoppdrag: 

 Teoretisk responstid øker med 0,84 minutter fra 13,70 til 
14,55 

 Faktisk responstid øker med 1,7 minutter fra 15,01 til 16,67 

Ingen endring dagtid, men på kveld/natt: 
Akuttoppdrag: 

 Teoretisk: Andel som kan nåes innen 12 
min reduseres med 0,65 % fra 90,46 % til 
89, 81 % 

Hasteoppdrag: 

 Teoretisk: Andel som kan nåes innen 30 
min forblir 99 %  

 
 

Ingen endring dagtid, men på kveld/natt: 
Akuttoppdrag: 

 Teoretisk: Andel som kan nåes innen 25 min 
reduseres med 6,39 % fra 71,48 % til 65,09 
% 

Hasteoppdrag: 

 Teoretisk: Andel som kan nåes innen 40 min 
reduseres med 4,65 % fra 80,84 % til 76,19 
%  

 

9d 

Flytte 
Tverlandet til 
en stasjon 
nærmere Bodø 
(f.eks. på 
Støver)  

Bil på Tverlandet flytter til ny stasjon 
mellom Tverlandet og Bodø (f.eks. Støver) 
med tilstedevaktording. Dette vil fordre 7 
årsverk på ny stasjon. Bodø forblir som i 
dag med 2 biler og 20,11 årsverk. I tillegg 
vil det være behov for ekstra årsverk for å 
dekke kjent fravær 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk responstid reduseres med 0,97 min fra 11,88 til 
10,91 

 Faktisk responstid reduseres med 0,1 min fra 11,00 til 10,88 
Hasteoppdrag: 

 Teoretisk responstid reduseres med 1,01 min fra 13,7 til 12,7 

 Faktisk responstid reduseres med 0,2 min fra 15,01 til 14,86 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk: Andel som kan nåes innen 12 
min øke med 6,33 % fra 90,46 % til 96,79 % 

Hasteoppdrag: 

 Teoretisk: Andel som kan nåes innen 30 
min forblir 99 %  

 

Akuttoppdrag: 

 Teoretisk: Andel som kan nåes innen 25 min 
øker med 3,17 % fra 71,48 % til 74,65 % 

Hasteoppdrag: 

 Teoretisk: Andel som kan nåes innen 40 min 
øker med 1,49 % fra 80,84 % til 82,33 %  

 

 

                                                      
26 Da hentestedsdata for faktiske oppdrag fra 2014 kun oppgir hentestedskommune er dette ikke tilstrekkelig med informasjon for å vurdere om oppdragene var i tettbygde strøk eller 
i grisgrendte strøk. For andel av befolkning som kan nåes innen veiledende krav er det derfor kun inkludert en teoretisk fremstilling.   

Bodø kommune 
 



 

5 Kommuneoversikt 

Dette kapittelet presenterer alle kommunene i Nordlandssykehusets beredskapsområde, 
med informasjon om kommunen og befolkningen, og dagens ambulansetjeneste med 
tilhørende oppdragsmengde og responstid (basert på tall fra 2014). 
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ANDØY KOMMUNE 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal  656 Befolkning, under 12 år  654 13 % 

Antall grunnkretser 30 Befolkning, 12 – 19 år  485 10 % 

Befolkning 4991 Befolkning, 20 – 44 år 1312 26 % 

Befolkning i tettbygde strøk 3637 73 % Befolkning, 45 – 66 år 1518 30 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 1328 27 % Befolkning, over 67 år 1022 20 % 

Befolkning i ukjent strøk 28 1 %   

 

AMBULANSETJENESTEN 
 

Tilknyttede stasjoner Åse Andenes Sortland 

Tilhørende sone 7 7 7 

Avstand fra kommunegrensen 0 km 0 km 26 km 

Antall biler 1 1 2 

Turnus AV/HV AV/HV AV/VV 

Antall stillinger 5 5 14 

 

AMBULANSEUTRYKNINGER  
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 679 

Oppdrag /1000 innb. 136 

 

Type oppdrag Antall  
(2014) 

% Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 240 35 % 3,44 

H 286 42 % 3,77 

V 153 23 % 3,33 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 34,7 % 77,2 % 96,3 % 

H 18,6 % 69,3 % 86,1 % 

V 10,5 % 33,6 % 47,6 % 
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BEIARN KOMMUNE 
 

 
INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 

 

Areal 1 222 Befolkning, under 12 år  114 (11 %) 

Antall grunnkretser 14 Befolkning, 12 – 19 år  82 (8 %) 

Befolkning 1058 Befolkning, 20 – 44 år 237 (22 %) 

Befolkning i tettbygde strøk 0  (0 %) Befolkning, 45 – 66 år 368 (35 %) 

Befolkning i spredtbygd strøk 1082  (99 %) Befolkning, over 67 år 257 (24 %) 

Befolkning i ukjent strøk 6  (1 %)   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilknyttede stasjoner Beiarn Saltdal Fauske 

Tilhørende sone 3 3 3 

Avstand fra kommunegrensen 0 km 28 km 60km 

Antall biler 1 2 2 

Turnus AV/HV AV/HV AV/VV 

Antall stillinger 4 7 14 

 

AMBULANSEUTRYKNINGER  
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 151 

Oppdrag /1000 innb. 142,7 

 

Type oppdrag Antall  
(2014) 

% Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 59 39 % 3,92 

H 62 41 % 4,44 

V 30 20 % 4,88 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 13,5 % 53,8 % 80,8 % 

H 1,8 % 36,4 % 85,5 % 

V 0,0 % 21,4 % 57,1 % 
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BODØ KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal 1 393 Befolkning, under 12 år  7942 16 % 

Antall grunnkretser 176 Befolkning, 12 – 19 år  4487 9 % 

Befolkning 50185 Befolkning, 20 – 44 år 17496 35 % 

Befolkning i tettbygde strøk 44630 90 % Befolkning, 45 – 66 år 14005 28 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 4848 10 % Befolkning, over 67 år 6255 12 % 

Befolkning i ukjent strøk 253 1 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilknyttede stasjoner Bodø Tverlandet  

Tilhørende sone 1 1  

Avstand fra kommunegrensen 0 km 0 km  

Antall biler 2 1  

Turnus AV/VV HV  

Antall stillinger 20 4  

 

AMBULANSEUTRYKNINGER 
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 6498 

Oppdrag /1000 innb. 129,5 

 

Type Oppdrag Antall  
(2014) 

% Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 2063 32 % 1,09 

H 2288 35 % 1,13 

V 2147 33 % 1,04 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 74,5 % 94,5 % 97,6 % 

H 49,3 % 90,4 % 96,5 % 

V 5,7 % 17,7 % 25,1 % 
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BØ KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal  247 Befolkning, under 12 år  275 10 % 

Antall grunnkretser 24 Befolkning, 12 – 19 år  233 9 % 

Befolkning 2642 Befolkning, 20 – 44 år 602 23 % 

Befolkning i tettbygde strøk 998 38 % Befolkning, 45 – 66 år 844 32 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 1641 62 % Befolkning, over 67 år 688 26 % 

Befolkning i ukjent strøk 3 0 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilknyttede stasjoner Straume Sortland  

Tilhørende sone 6 7  

Avstand fra kommunegrensen 0 km 40 km  

Antall biler 1 2  

Turnus AV/HV AV/VV  

Antall stillinger 5 14  

 

AMBULANSEUTRYKNINGER  
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 331 

Oppdrag /1000 innb. 125,3 

 

Type oppdrag Antall  
(2014) 

% Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 125 38 % 2,82 

H 155 47 % 3,13 

V 51 15 % 2,98 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 30,8 % 81,3 % 90,7 % 

H 16,8 % 73,0 % 89,1 % 

V 8,3 % 33,3 % 47,9 % 
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FAUSKE KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal 1 210 Befolkning, under 12 år  1296 13 % 

Antall grunnkretser 41 Befolkning, 12 – 19 år  899 9 % 

Befolkning 9622 Befolkning, 20 – 44 år 2785 29 % 

Befolkning i tettbygde strøk 7004 73 % Befolkning, 45 – 66 år 2944 31 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 2519 26 % Befolkning, over 67 år 1698 18 % 

Befolkning i ukjent strøk 33 0 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilknyttede stasjoner Fauske Saltdal Tverlandet 

Tilhørende sone 3 3 1 

Avstand fra kommunegrensen 0 km 26 km 15 km 

Antall biler 2 2 1 

Turnus AV/VV AV/HV AV/VV 

Antall stillinger 14 7 4 

 

Ambulanseutrykninger  
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 1105 

Oppdrag /1000 innb. 114,8 

 

Type oppdrag Antall  
(2014) 

% Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 403 36 % 2,29 

H 534 48 % 2,62 

V 168 15 % 2,55 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 54,8 % 83,1 % 96,1 % 

H 35,4 % 81,0 % 91,8 % 

V 9,3 % 24,2 % 36,0 % 
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FLAKSTAD KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal  178 Befolkning, under 12 år  170 13 % 

Antall grunnkretser 11 Befolkning, 12 – 19 år  143 11 % 

Befolkning 1358 Befolkning, 20 – 44 år 351 26 % 

Befolkning i tettbygde strøk 0 0 % Befolkning, 45 – 66 år 409 30 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 1361 99 % Befolkning, over 67 år 285 21 % 

Befolkning i ukjent strøk 7 1 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilknyttede stasjoner Gravdal Moskenes  

Tilhørende sone 5 5  

Avstand fra kommunegrensen 10 km 12 km  

Antall biler 2 1  

Turnus AV/VV/HV AV/HV  

Antall stillinger 13 4  

 

AMBULANSEUTRYKNINGER 
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 175 

Oppdrag /1000 innb. 128,9 

 

Type oppdrag Antall  % Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 60 34 % 
2,17 

H 86 49 % 2,14 

V 29 17 % 1,63 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 3,6 % 44,6 % 98,2 % 

H 0,0 % 49,3 % 82,7 % 

V 0,0 % 24,1 % 51,7 % 
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GILDESKÅL KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal  662 Befolkning, under 12 år  263 13 % 

Antall grunnkretser 28 Befolkning, 12 – 19 år  175 9 % 

Befolkning 2014 Befolkning, 20 – 44 år 538 27 % 

Befolkning i tettbygde strøk 656 32 % Befolkning, 45 – 66 år 608 30 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 1357 67 % Befolkning, over 67 år 430 21 % 

Befolkning i ukjent strøk 10 0 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilknyttede stasjoner Inndyr Ørnes Tverlandet 

Tilhørende sone 2 2 1 

Avstand fra kommunegrensen 0 km 11 km 70 km 

Antall biler 1 2 1 

Turnus HV AV HV 

Antall stillinger 4 10 4 

 

AMBULANSEUTRYKNINGER 
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 302 

Oppdrag /1000 innb. 150 

 

Type Oppdrag Antall 
(2014) 

% Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 130 43 % 2,79 

H 134 44 % 3,45 

V 38 13 % 3,00 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 20,4 % 51,3 % 89,4 % 

H 13,3 % 54,2 % 81,9 % 

V 7,9 % 31,6 % 42,1 % 
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HADSEL KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal  566 Befolkning, under 12 år  1102 14 % 

Antall grunnkretser 36 Befolkning, 12 – 19 år  774 10 % 

Befolkning 8057 Befolkning, 20 – 44 år 2277 28 % 

Befolkning i tettbygde strøk 5517 68 % Befolkning, 45 – 66 år 2427 30 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 2564 32 % Befolkning, over 67 år 1477 18 % 

Befolkning i ukjent strøk 31 0 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilknyttede stasjoner Stokmarknes Sortland Svolvær 

Tilhørende sone 6 7 5 

Avstand fra kommunegrensen 0 km 15 km 25 km 

Antall biler 2 2 2 

Turnus AV/VV AV/VV AV/VV/HV 

Antall stillinger 10 14 14 

 

AMBULANSEUTRYKNINGER  
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 1842 

Oppdrag /1000 innb. 228,6 

 

Type oppdrag Antall  
(2014) 

% Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 370 20 % 1,59 

H 449 24 % 1,30 

V 1023 56 % 1,51 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 44,3 % 82,6 % 92,0 % 

H 34,8 % 83,8 % 92,1 % 

V 5.7 % 17,8 % 25,6 % 
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HAMARØY KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal 1 031 Befolkning, under 12 år  223 12 % 

Antall grunnkretser 21 Befolkning, 12 – 19 år  156 9 % 

Befolkning 1811 Befolkning, 20 – 44 år 495 27 % 

Befolkning i tettbygde strøk 547 30 % Befolkning, 45 – 66 år 566 31 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 1267 70 % Befolkning, over 67 år 371 20 % 

Befolkning i ukjent strøk 6 0 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilknyttede stasjoner Oppeid Drag Steigen 

Tilhørende sone 4 4 4 

Avstand fra kommunegrensen 0 km 17 km 40 km 

Antall biler 1 1 2 

Turnus HV HV HV 

Antall stillinger 4 4 8 

 

AMBULANSEUTRYKNINGER  
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 269 

Oppdrag /1000 innb. 148,5 

 

Type oppdrag Antall 
(2014)  

% Gjennomsnittstid 
på oppdrag (t) 

A 96 36 % 3,61 

H 135 50 % 4,81 

V 38 14 % 4,30 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 12,2 % 59,8 % 93,9 % 

H 8,3 % 52,9 % 83,5 % 

V 5,4 % 32,4 % 54,1 % 
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MELØY KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal  874 Befolkning, under 12 år  955 15 % 

Antall grunnkretser 34 Befolkning, 12 – 19 år  655 10 % 

Befolkning 6454 Befolkning, 20 – 44 år 1809 28 % 

Befolkning i tettbygde strøk 3473 54 % Befolkning, 45 – 66 år 1898 29 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 3001 46 % Befolkning, over 67 år 1137 18 % 

Befolkning i ukjent strøk 17 0 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilknyttede stasjoner Ørnes Engavågen Inndyr 

Tilhørende sone 2 2 2 

Avstand fra kommunegrensen 0 km 0 km 28 km 

Antall biler 2 1 1 

Turnus AV HV HV 

Antall stillinger 10 4 4 

 

AMBULANSEUTRYKNINGER  
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 798 

Oppdrag /1000 innb. 123,6 

 

Type oppdrag Antall  % Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 279 35 % 3,66 

H 402 50 % 3,75 

V 117 15 % 3,14 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 31,0 % 69,0 % 85,6 % 

H 25,4 % 70,7 % 92,0 % 

V 10,9 % 25,5 % 41,8 % 
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MOSKENES KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal  119 Befolkning, under 12 år  114 11 % 

Antall grunnkretser 10 Befolkning, 12 – 19 år  93 9 % 

Befolkning 1070 Befolkning, 20 – 44 år 315 29 % 

Befolkning i tettbygde strøk 782 71 % Befolkning, 45 – 66 år 300 28 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 315 28 % Befolkning, over 67 år 248 23 % 

Befolkning i ukjent strøk 11 1 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilknyttede stasjoner Moskenes Gravdal  

Tilhørende sone 5 5  

Avstand fra kommunegrensen 0 km 45 km  

Antall biler 1 2  

Turnus AV/HV AV/VV/HV  

Antall stillinger 4 13  

 

AMBULANSEUTRYKNINGER 
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 124 

Oppdrag /1000 innb. 115,9 

 

Type oppdrag Antall  
(2014) 

% Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 35 28 % 2,99 

H 74 60 % 2,80 

V 15 12 % 3,43 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 28,1 % 78,1 % 90,6 % 

H 10,7 % 71,4 % 89,3 % 

V 7,1 % 42,9 % 71,4 % 
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RØST KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal 10 Befolkning, under 12 år  66 12 % 

Antall grunnkretser 4 Befolkning, 12 – 19 år  47 9 % 

Befolkning 545 Befolkning, 20 – 44 år 159 29 % 

Befolkning i tettbygde strøk 398 70 % Befolkning, 45 – 66 år 177 32 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 168 30 % Befolkning, over 67 år 96 18 % 

Befolkning i ukjent strøk 0 0 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilknyttede stasjoner Bodø  

Tilhørende sone 1  

Avstand fra kommunegrensen 116 km (ingen veiforbindelse)  

Antall biler 2  

Turnus AV/VV  

Antall stillinger 20  

 

AMBULANSEUTRYNINGER  
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 4 

Oppdrag /1000 innb. 7,3 

 

Type oppdrag Antall  % Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 2 50 % - 

H 1 25 % - 

V 1 25 % - 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A - - - 

H - - - 

V - - - 
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SALTDAL KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal 2 215 Befolkning, under 12 år  643 14 % 

Antall grunnkretser 26 Befolkning, 12 – 19 år  382 8 % 

Befolkning 4734 Befolkning, 20 – 44 år 1356 29 % 

Befolkning i tettbygde strøk 2576 55 % Befolkning, 45 – 66 år 1500 32 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 2111 45 % Befolkning, over 67 år 853 18 % 

Befolkning i ukjent strøk 3 0 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilknyttede stasjoner Saltdal Fauske Beiarn 

Tilhørende sone 3 3 3 

Avstand fra kommunegrensen 0 km 14 km 35 km 

Antall biler 2 2 1 

Turnus AV/HV AV/VV AV/HV 

Antall stillinger 7 14 4 

 

AMBULANSEUTRYKNINGER 
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 641 

Oppdrag /1000 innb. 135,4 

 

Type oppdrag Antall  % Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 225 35 % 2,84 

H 529 45 % 3,09 

V 77 12 % 2,37 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 42,1 % 83,2 % 94,4 % 

H 34,0 % 78,7 % 94,5 % 

V 9,6 % 45,2 % 60,3 % 
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SORTLAND KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal  722 Befolkning, under 12 år  1580 16 % 

Antall grunnkretser 32 Befolkning, 12 – 19 år  1064 10 % 

Befolkning 10166 Befolkning, 20 – 44 år 3160 31 % 

Befolkning i tettbygde strøk 6561 65 % Befolkning, 45 – 66 år 2916 29 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 3554 35 % Befolkning, over 67 år 1446 14 % 

Befolkning i ukjent strøk 14 0 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilknyttede stasjoner Sortland Stokmarknes Åse 

Tilhørende sone 7 6 7 

Avstand fra kommunegrensen 0 km 15 km 30 km 

Antall biler 2 2 1 

Turnus AV/VV AV/VV AV/HV 

Antall stillinger 14 10 5 

 

AMBULANSEUTRYKNINGER 
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 1175 

Oppdrag /1000 innb. 115,6 

 

Type oppdrag Antall  
(2014) 

% Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 451 38 % 1,63 

H 539 45 % 1,80 

V 195 17 % 1,84 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 61,7 % 94,9 % 98,8 % 

H 41,7 % 88,7 % 97,4 % 

V 11,8 % 29,8 % 50,6 % 
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STEIGEN KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal 1 007 Befolkning, under 12 år  295 12 % 

Antall grunnkretser 25 Befolkning, 12 – 19 år  219 9 % 

Befolkning 2507 Befolkning, 20 – 44 år 649 26 % 

Befolkning i tettbygde strøk 0 0 % Befolkning, 45 – 66 år 807 32 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 2560 99 % Befolkning, over 67 år 537 21 % 

Befolkning i ukjent strøk 19 1 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 
Tilknyttede stasjoner Steigen Drag Oppeid 

Tilhørende sone 4 4 4 

Avstand fra kommunegrensen 0 km 30 km 57 km 

Antall biler 2 1 1 

Turnus HV HV HV 

Antall stillinger 8 4 4 

 

AMBULANSEUTRYKNINGER 
(kommune) 
 2014 

Antall oppdrag 332 

Oppdrag /1000 innb. 132,4 

 

Type oppdrag Antall  
(2014) 

% Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 111 33 % 5,20 

H 170 51 % 6,14 

V 51 15 % 6,26 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 14,9 % 56,4 % 87,2 % 

H 12,1 % 43,3 % 80,1 % 

V 6,1 % 18,4 % 49,0 % 



 

 

51 
 

 
SØRFOLD KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal 1 636 Befolkning, under 12 år  258 13 % 

Antall grunnkretser 13 Befolkning, 12 – 19 år  169 9 % 

Befolkning 1953 Befolkning, 20 – 44 år 505 26 % 

Befolkning i tettbygde strøk 809 41 % Befolkning, 45 – 66 år 605 31 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 1163 59 % Befolkning, over 67 år 416 21 % 

Befolkning i ukjent strøk 15 1 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilknyttede stasjoner Fauske Drag Steigen 

Tilhørende sone 3 4 4 

Avstand fra kommunegrensen 12 km 48 km 75 km 

Antall biler 2 1 2 

Turnus AV/VV HV HV 

Antall stillinger 14 4 7 

 

AMBULANSEUTRYKNINGER 
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 196 

Oppdrag /1000 innb. 100,4 

 

Type oppdrag Antall 
(2014)  

% Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 89 45 % 2,76 

H 79 40 % 3,23 

V 28 14 % 2,65 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 3,8 % 59,5 % 77,2 % 

H 2,0 % 46,9 % 77,6 % 

V 0,0 % 14,8 % 14,8 % 
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TYSFJORD KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal 1 464 Befolkning, under 12 år  256 13 % 

Antall grunnkretser 22 Befolkning, 12 – 19 år  162 8 % 

Befolkning 1996 Befolkning, 20 – 44 år 533 27 % 

Befolkning i tettbygde strøk 1219 61 % Befolkning, 45 – 66 år 640 32 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 768 38 % Befolkning, over 67 år 405 20 % 

Befolkning i ukjent strøk 13 1 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilknyttede stasjoner Drag Oppeid Steigen 

Tilhørende sone 4 4 4 

Avstand fra kommunegrensen 0 km 20 km 65 km 

Antall biler 1 1 2 

Turnus HV HV HV 

Antall stillinger 4 4 8 

 

AMBULANSEUTRYKNINGER 
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 146 

Oppdrag /1000 innb. 73,1 

 

Type oppdrag Antall  % Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 54 37 % 4,23 

H 70 48 % 4,53 

V 22 15 % 3,80 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 21,7 % 67,4 % 87,0 % 

H 15,3 % 67,8 % 83,1 % 

V 4,5 % 27,3 % 54,5 % 
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VESTVÅGØY KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal  423 Befolkning, under 12 år  1754 16 % 

Antall grunnkretser 48 Befolkning, 12 – 19 år  1123 10 % 

Befolkning 11140 Befolkning, 20 – 44 år 3265 29 % 

Befolkning i tettbygde strøk 6692 61 % Befolkning, 45 – 66 år 1754 16 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 4264 39 % Befolkning, over 67 år 1123 10 % 

Befolkning i ukjent strøk 41 0 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilknyttede stasjoner Gravdal Svolvær Moskenes 

Tilhørende sone 5 5 5 

Avstand fra kommunegrensen 0 km 26 km 47 km 

Antall biler 2 2 1 

Turnus AV/VV/HV AV/VV/HV AV/HV 

Antall stillinger 13 14 4 

 

AMBULANSEUTRYKNINGER  
(kommune) 

 2014 
Antall oppdrag 1745 

Oppdrag /1000 innb. 156,6 

 

Type oppdrag Antall 
(2014)  

% Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 419 24 % 1,24 

H 593 34 % 1,30 

V 733 42 % 1,25 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 45,6 % 88,1 % 96,8 % 

H 20,9 % 81,3 % 96,0 % 

V 5,5 % 16,9 % 25,4 % 
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VÆRØY KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal 18 Befolkning, under 12 år  117 15 % 

Antall grunnkretser 3 Befolkning, 12 – 19 år  68 9 % 

Befolkning 780 Befolkning, 20 – 44 år 248 32 % 

Befolkning i tettbygde strøk 629 81 % Befolkning, 45 – 66 år 217 28 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 127 16 % Befolkning, over 67 år 130 17 % 

Befolkning i ukjent strøk 21 3 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilhørende sone 1   

Tilknyttede stasjoner Bodø   

Antall biler 2   

Turnus AV/VV   

Antall stillinger 20   

 

AMBULANSEUTRYKNINGER 
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 3 

Oppdrag /1000 innb. 3,8 

 

Type oppdrag Antall  
(2014) 

% Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 1 33 % - 

H 2 66 % - 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A - - - 

H - - - 

 
  



 

 

55 
 

 
VÅGAN KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal  478 Befolkning, under 12 år  1344 14 % 

Antall grunnkretser 39 Befolkning, 12 – 19 år  814 9 % 

Befolkning 9285 Befolkning, 20 – 44 år 2865 31 % 

Befolkning i tettbygde strøk 6709 73 % Befolkning, 45 – 66 år 2799 30 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 2473 27 % Befolkning, over 67 år 1463 16 % 

Befolkning i ukjent strøk 41 0 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 

Tilknyttede stasjoner Svolvær Gravdal Stokmarknes 

Tilhørende sone 5 5 6 

Avstand til kommune 0 km 48 km 45 km 

Antall biler 2 2 2 

Turnus AV/VV/HV AV/VV/HV AV/VV 

Antall stillinger 14 13 10 

 

AMBULANSEUTRYKNINGER 
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 1354 

Oppdrag /1000 innb. 145,8 

 

Type oppdrag Antall  % Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 404 30 % 2,21 

H 635 47 % 2,37 

V 315 23 % 2,09 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 56,9 % 81,9 % 94,5 % 

H 51,8 % 82,2 % 93,3 % 

V 19,9 % 37,0 % 47,9 % 
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ØKSNES KOMMUNE 

 
 

INFORMASJON OM KOMMUNEN OG BEFOLKNINGEN 
 

Areal  319 Befolkning, under 12 år  651 14 % 

Antall grunnkretser 21 Befolkning, 12 – 19 år  442 10 % 

Befolkning 4563 Befolkning, 20 – 44 år 1349 30 % 

Befolkning i tettbygde strøk 2410 53 % Befolkning, 45 – 66 år 1375 30 % 

Befolkning i spredtbygd strøk 2112 46 % Befolkning, over 67 år 746 16 % 

Befolkning i ukjent strøk 40 1 %   

 

 
AMBULANSETJENESTEN 

 
Tilknyttede stasjoner Myre Straume Sortland 

Tilhørende sone 6 6 7 

Avstand fra kommunegrensen 0 km 15 km 22 km 

Antall biler 1 1 2 

Turnus AV/HV AV/HV AV/VV 

Antall stillinger 5 5 14 

 

AMBULANSEUTRYKNINGER 
(kommune) 

 2014 

Antall oppdrag 634 

Oppdrag /1000 innb. 138,9 

 

Type oppdrag Antall  
(2014) 

% Gjennomsnittstid 
per oppdrag (t) 

A 231 36 % 2,58 

H 309 49 % 2,47 

V 94 15 % 2,35 

 

RESPONSTID  
Andel oppdrag som i 2014 hadde en responstid på: 

Type oppdrag 
 

Under 12 min 
 

Under 25 min 
 

Under 40 min 
 

A 35,2 % 84,8 % 96,2 % 

H 17,0 % 77,9 % 89,7 % 

V 7,0 % 31,4 % 45,3 % 

 



Høringsinnspill  

 

AMBULANSEPLAN 

2015 

Nordlandssykehuset HF 

Høringsfrist: 16.11.2015 



Høringsinstansgrupper  

# Navn 

1 Kommuner i regionen 

2 Fagforeninger og verneombud 

3 Brukerorganisasjoner 

4 Andre interessenter 



1. Kommuner i regionen 

Følgende kommuner har gitt innspill i høringsrunden: 

1. Andøy kommune 

2. Bodø kommune 

3. Hamarøy kommune 

4. Kvæfjord kommune (UNN HF) 

5. Lødingen kommune (UNN HF) 

6. Meløy Kommune 

7. Moskenes kommune 

8. Saltdal kommune 

9. Sørfold Kommune 

10. Øksnes kommune 

 







Helse- og omsorgsavdelingen 

Postadresse: Telefoner:  Elektroniske adresser: Orgnr.: 

Postboks 319, 8001  Bodø   Sentralbord: 75 55 50 00 postmottak@bodo.kommune.no 972 418 013 

Besøksadresse: Ekspedisjon:  mona.karlsen@bodo.kommune.no Bankkonto: 

Kongensgt 23, 8006 Bodø Telefax: 75 55 50 18 www.bodo.kommune.no 4500 55 00080 

 

 

 

 

 
Helse- og omsorgsavdelingen   

 

 

Nordlandssykehuset Bodø 

 

 

8092  Bodø 

 

 

 

 

Høringssvar ambulanseplan Nordlandssykehuset HF 

Det vises til brev av 20.10.15. hvor det inviteres til innspill til utkast til ambulanseplan. 

 

I prosjektets mandat er en av forutsetningene å tilpasse driften til dagens økonomiske rammer. At 

endringene også er motivert av budsjett og mål om å redusere kostnader er det forståelse for.  

 

Fra et kommunalt ståsted er det viktig at ambulansetjenesten har tilstrekkelig kapasitet, kompetanse 

og tilgjengelighet/responstid slik at innbyggerne får tilgang på nødvendig helsehjelp når det er 

akutt/haster. Forsvarligheten må stå i sentrum. 

 

Etter å ha lest høringsutkastet og deltatt på informasjonsmøte forstår vi at det ligger et grundig 

arbeid bak rapporten. Det er likevel områder som vi ønsker å kommentere og som vi mener bør 

komme tydelig fram hvordan det er vurdert.  

 

1. Endring i røde og gule oppdrag i perioden. 

I rapporten vises det til en stabil oppdragsmengde over tiden fra 2007 -2014.  

Imidlertid viser tallene i rapporten en forskyvning i type oppdrag i samme periode fra grønne til 

flere røde og gule oppdrag. I 2007 var 64 % av oppdragene røde/gule men det i 2014 var 71 % av 

oppdragene som var røde/gule.  Rapporten sier ikke noe om denne endringen, hva som kan være 

bakgrunn for den og hvordan man tenker dette vil endre seg i framtiden.  Dette savnes. 

   

2. Befolkningsutvikling og samhandlingsreformen. 

I informasjonsmøtet 3.november ble det orientert om at befolkningsprognoser var en del av 

vurderingsgrunnlaget. I rapporten er det ingen betraktninger om hvordan 

befolkningssammensetning og –prognoser vurderes i forhold til den struktur som foreslås. 

 

Fremtidens omsorgstjenester innebærer at flere i framtiden vil motta tjenestene sine i hjemmet eller 

i kommunal institusjon. Konsekvensene av samhandlingsreformen er at flere får avansert helsehjelp 

i hjemmet eller i kommunen, og dette omhandler i stor grad den eldre befolkningen. 

 

I Bodø kommune forventes en befolkningsøkning med vekst i de eldste aldersgruppene som gir 

grunn til å forvente økning i behov for helsetjenester – og da også akutt hjelp.  

 

Betraktninger rundt disse utfordringene i forhold til vurdering av kapasitet og forsvarlighet av 

tjenestene, bør, etter vår oppfatning, være synlig i rapporten. 

Dato:   ........................................................ 04.11.2015 

Saksbehandler:   .................................... Mona Karlsen               

Telefon direkte:   ....................................... 75 55 41 23 

Deres ref.:   .................................................................  

Løpenr.:   .................................................. 77690/2015 

Saksnr./vår ref.:   ......................................... 2015/1458 

Arkivkode:   ........................................................... H06 
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3. Samtidighetskonflikter 

I Bodø kommune er det stasjonert 3 ambulanser fordelt på 2 stasjoner (Bodø to biler – Tverlandet 1 

bil) med aktiv vakt hele døgnet for 2 biler Bodø, hjemmevakt 1 bil Tverlandet. 

 

I informasjonsmøtet ble det nevnt at samtidighetskonflikter hadde høyest forekomst i Bodø. Dette 

står ikke spesifikt nevnt i rapporten. På s 20 i rapporten oppsummeres vurderingene som ligger til 

grunn for at det ikke foreslås endringer i biler/vakttype i Bodø.  

Selv om rapporten ikke omhandler pasienttransport er det likevel nødvendig å trekke den delen av 

foretakets ansvar inn.  

Ut fra befolkningsprognosene forventer vi en økning i omfang av eldre som mottar omfattende 

helsehjelp i hjemmet. Disse vil i større grad ha behov for transport til/fra hjem og helsetjenester. 

Betraktninger om hvordan dette kan påvirke kapasitet og samtidighetsproblematikk, savnes. 

 

Videre melder Helsekontoret en bekymring knyttet til lang ventetid på såkalte «grønne oppdrag». 

Lang ventetid er tatt opp både fra legevakt, sykehjem og fastleger. Vi savner en betraktning over 

hvordan dette forventes å utvikle seg framover mht befolkningsutvikling og uendret kapasitet i 

ambulansetilbudet i Bodø. 

 

4. Kjerringøy utekontor 

Til orientering: I Rådmannens budsjettforslag 2016 foreslås avvikling av legekontor på Kjerringøy. 

Kontoret er bemannet en dag pr uke. Ut fra Helsekontorets vurdering kan dette medføre økt behov 

for ambulanse for befolkningen på Kjerringøy. Samtidig forventes det et økt behov for pasientreiser 

for skrøpelige eldre som ikke kan benytte seg av drosjetransport. 

 

5. Uttalelse fra Lokalutvalget i Skjerstad  

Lokalutvalget i Skjerstad har hatt ambulanseplanen til behandling. 

 

Skjerstad kommunedelsutvalg fattet i møte 12.11.15 følgende enstemmige uttalelse i sak 15/50: 

Skjerstad kommunedelsutvalg slutter seg til høringsuttalelse datert 3.3.15 fra Salten Regionråd. 

 

 

 

 

 



 Høringssvar ambulanseplan Nordlandssykehuset HF 3 av 3 

 

 

Med hilsen 

 

 

 Ingunn Lie Mosti  

 Kommunaldirektør  

 

 

 

  Mona Karlsen 

  rådgiver 

 

 

Saksbehandlere: 

Stian Wik Rasmussen, Helseleder 

Stefan Kjelling, Kommuneoverlege 

Raymond Dokmo, Legevaktsjef 

 

 

 



Oppeid, 8294 Hamarøy
t: 75 76 50 00 f: 75 76 51 39

w: www.hamaroy.kommune.no
org: 970 542 507

Nordlandssykehuset

- BODø                          HAMARØY, 17.11.2015

                                

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref.
15/736-3 H06 RÅD/OMS/TOG

AMBULANSETJENESTEN I SALTEN
SVAR PÅ HØRINGSUTKAST

Hamarøy kommune viser til høringsutkast for ny ambulanseplan for Nord Salten, datert 
15.10.2015.

Hamarøy kommune ser at det ikke gjort endringer fra dagens bemanning i den nye 
ambulanseplanen for Nord-Salten, som vi allerede i dag oppfatter som et minimum.

Stasjoneringssted på Oppeid er viktig i forhold til framtidig beredskapsnivå for Hamarøy 
kommune, med en ambulansebil med hjemmevakt lokalisert på Oppeid, støtter Hamarøy 
kommune forslag til ny ambulanseplan.  

Nord-Salten som område har lengst avstand til nærmeste sykehus og er avhengig av et godt 
ambulansetilbud, som en del av akutt 1. linje i helsetjenesten.

For framtiden er det viktig at det lokaliseres en ambulansebil på Ytre Hamarøy, Oppeid, slik det 
er i dag. Dette for å overholde forsvarlighet i forhold til responstid ved utrykking til de bygdene 
som ligger lengst unna ambulansens stasjoneringssted. I tillegg er Hamarøy kommune sitt 
sykehjem lokalisert på Oppeid. 

Med vennlig hilsen

Torodd Gustavsen
Enhets-/Prosjektleder omsorg

Likelydende brev sendt til:
Nordlandssykehuset
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Høringsuttalelse: Ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset KF. 

 

I Kvæfjord kommune er vi blitt kjent med forslag til ny ambulanseplan for 

Nordlandssykehuset. 

Det er med bekymring vi registrerer at det i Sortland kommune kan bli en reduksjon fra to til 

en ambulanse. 

Kvæfjord er ikke høringsinstans eller part i saken, men det vil gjøre en viktig forskjell for den 

opplevde sikkerhet for befolkninga i Gullesfjorden. Ambulansene har historisk jobbet 

overlappende, slik at ved store uhell eller at det står om liv så har ambulanse på Sortland 

rykket ut selv om Kvæfjord er Unns ansvarsområde. 

Helse Nord har jo tidligere vært tydelig på at de ønsker en drift med lik rett til helsehjelp og 

beredskap uansett hvor man befinner seg i Helse Nords ansvarsområde. Det betyr 

utrykningstid på 12 min i tettsted og 25 min i distrikt, noe som allerede er en utfordring. 

Problemet for Kvæfjord er at ambulansen på Sortland først må dekke eget distrikt, og 

sannsynligheten er stor for at en ambulanse på Sortland har mer enn nok oppdrag i eget 

distrikt. 

Da vil befolkningen i Gullesfjord måtte vente på ambulanse fra Lødingen, ETS eller Harstad. 

Vi håper at det enkelte helseforetak ikke ser snevert på eget budsjett og dekningsområde, 

men at de to helseforetakene samordner beredskapen seg imellom til beste for hele 

befolkningen i de to helseforetakene. For oss i Kvæfjord vil det være både uholdbart og 

uakseptabelt om ikke hele befolkninga kan føle trygghet for å bli ivaretatt beredskapsmessig. 

Vi vet at tid er viktig i akuttmedisin, og ber om at ambulanseberedskapen ikke forringes. 

Mvh 

Torbjørn Larsen 

Ordfører i Kvæfjord kommune 

 

 



Ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset KF – høringsuttalelse fra Lødingen kommune. 

 

Lødingen kommune er ikke høringsinstans i saken om ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset, i og 

med at vi ikke er direkte part i saken (ambulansetjenesten vår er underlagt Universitetssykehuset for 

Nord-Norge). 

Vi ønsker likevel å komme med noen betraktninger, i og med at vi kan bli berørt av de 

endringsforslag som er lagt frem. 

Ambulansetjenestene i Sortland og i Lødingen har en viss geografisk overlapp. Dette gjelder først og 

fremst i grenseområdene mellom Lødingen, Sortland og Kvæfjord kommuner. Etter det vi forstår kan 

ambulanse fra den ene stasjonen, i gitte tilfeller bli tilkalt for å assistere ved oppdrag i «nabo-

området». Dette gjelder både ved sykdomstilfeller, og ved større ulykker i trafikken hvor rask 

utrykning fra flere ambulanser kan være nødvendig, og kanskje avgjørende. 

Den foreslåtte reduksjonen fra 2 til 1 ambulanser på Sortland vil således kunne påvirke beredskapen 

også i vår kommune; 

- Dersom vår ambulanse er ute på oppdrag, kan det bli vanskeligere å få «nabohjelp» fra 

Sortland ved akutte behov. 

- Og motsatt; dersom ambulansen på Sortland er opptatt og det oppstår behov for akutt hjelp 

i området, vil vår ambulanse kunne bli tilkalt, og derved svekke beredskapen hos oss.  

Ordningen med slik overlapp synes fornuftig, ut fra tankegangen om å opprettholde best mulig 

beredskap for kommunene og befolkningen i området, uavhengig av kommune- og sykehusgrensene. 

Fra Lødingen kommune vil vi derfor gi uttrykk for en bekymring om at ambulanseberedskapen i 

området kan bli svekket. Vi ber om at dette blir hensyntatt i sluttbehandling av ambulanseplanen, og 

eventuelt avklart de to helseforetakene seg imellom. 

Lødingen 5.11.2015 

Atle Andersen 

Ordfører 







 

Moskenes kommune 
Dato: Vår ref: Arkivkode: 

17.11.2015 15/3206 FA - H06 

 Rådmann 
  

Deres ref:  

 Saksbehandler: Per Sperstad, tlf: 98017031, e-post: per.sperstad@moskenes.kommune.no 

 

Postadresse:  8390 Reine Telefon: 76053100 Bankgiro: 4760 20 33003 
Besøksadresse: Rådhuset Telefaks:  Bankgiro skatt: 7855 06 18744 
Webadresse: www.moskenes.kommune.no E-post: postmottak@moskenes.kommune.no 

 

 
 

Nordlandssykehuset HF 
Postboks 1480 
8092 BODØ 
 

 

 
 
 

Ambulanseplan for Nordlandssykehuset - uttalelse 
 
 
Kommunestyret - 058/15: 
 
Det er gjort følgene vedtak i saken: 
Moskenes kommunestyre viser til høringsutkastet om ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset. 
 
For Moskenes som ligger helt i ytterområdet av distriktet med lang vei til nærmeste sykehus er 
ambulanseberedskapen en helt nødvendig akuttmedisinsk tjeneste for lokalbefolkning, næringsliv og 
besøkende turister. Dett er særlig viktig fordi interkommunal legevakt er lokalisert til lokalsykehuset 
på Gravdal. 
 
Som ytterpunkt er Moskenes sårbar fordi det fortsatt er store utfordringer på vegnett og 
kommunikasjoner i Lofoten. 
 
Moskenes kommunestyre er tilfreds med at ambulanseplanen slår fast at det fortsatt skal være en 
fullverdig ambulansestasjon på Reine. 
 
Moskenes kommune støtter ambulanseplanens mål om ambulerende bruk av personell mellom 
stasjonene gjennom hospiteringsordninger.  Dette må ikke svekke beredskapen. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Per Sperstad 
rådmann 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift 
 







Sørfold kommune 

Rådmannen

Postadresse Telefon Telefaks Bank Org.nr
Sørfold Kommune, Rådhuset, 8226 Straumen 75 68 50 00 75 68 50 01 4638 07 00638 972 417 750

E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no

Nordlandssykehuset

  

Att. Nohr Inger Kristin

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2015/1102 Ørjan Higraff, 75685000 16.11.2015

Høringsdokument ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF -
Bilambulansetjenesten - Invitasjon til innspill

Høringssvar fra Sørfold.

1. Sørfold er den eneste kommunen i Salten uten fast plassert bil. Vi hadde tidligere fast 
plassert bil på Straumen. Denne ble fjernet i forrige ambulanse plan knyttet til at tjenesten 
ble overført helseforetaket. I senere tid er beredskapen svekket for den nordlige delen av 
kommunen ved at bil på Innhavet er fjernet.

2. Sørfold og Beiarn har klart lengst responstid av Salten kommunene. For Sørfold er 
situasjonen ekstra problematisk ved at avstand fra base til ytterkant er 86 km, og med 
avstand til sykehus vil et transportoppdrag bli 190 km og ta 3 timer. Det innebærer altså 
at tiden fra pasient ringer fra Styrkesnes til ankomst sykehus i gjennnomsnitt vil være 
3,5 timer - basert på oppgitte teoretiske responstider. For både Hamarøy, Steigen og 
Tysfjord kan man sikre bedre tilgjengelighet for ambulanse ved møtekjøring og omlasting 
f. eks. i Elvkroken. Dette vil ikke bedre situasjonen for Sørfold.

3. Forslaget til ambulanseplan er nokså ensidig fokusert på responstid. Etter mitt syn
er beredskap minst like viktig. Sørfold har 17 tuneller, og samtlige av disse har en 
standard som ikke tilfredsstiller dagens krav. Det innebærer klart økt ulykkesfare. Ved 
ulykker i tunnel skal det varsles og aktiveres på begge sider, og skal det ha noen mening, 
må det være ressurser til dette innenfor rimelig avstand.
Helikopter er en usikker ressurs dels grunnet begrensede landingsmuligheter, 
dels grunnet værforhold på innlandet. Uansett vil ambulanse transport fra skadested til 
helikopter være påkrevet. 

Hele denne situasjonen blir vanskeliggjort ved at det på lange strekninger ikke er 
omkjøringsmulighet. Det er derfor helt nødvendig å ha faste baser som kan dekke begge 
ender av kommunen. Kartene i saksfremlegget viser tydelig at det er svært dårlig 
overlapp midt i kommunen.
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4. Sørfold får innen relativt kort tid ekstra risikofaktorer ved at det skal bygges ny E6 nord i 
kommunen. Det betyr stort antall anleggsarbeidere, og betydelig risiko knyttet til selve 
aktiviteten.

5. Man ser av oversikten at noen regioner har svært høyt forbruk av ambulansetjeneste brukt 
til rene transportoppdrag. Det ser rart ut fra en kommunen med svært lang transportvei, 
og som i mange år har hatt svært lav ambulanseforbruk. Vi er omtrent lavest i hele 
foretaksområdet. Dette skyldes bruk av annen transport, inkludert bårebil og 
pasientreisetjeneste.

Min vurdering: jeg vet ikke om endret aktiveringstid vil påvirke responstiden vesentlig. Min 
bekymring er dagens situasjon er problematisk nok som den er. Etter mitt syn er det i dag for 
dårlig beredskap langs E6. Saksfremlegget opererer med gjennomsnittlig responstid. Det er ikke 
et veldig nyttig vurderingsgrunnlag. Vi opplever reelle samtidighetskonflikt og faktisk maksimal 
responstid som er et betydelig større problem. Når man i tillegg vektlegger beredskap langs E 
6, fremstår dagens sitasjon som utilfredsstillende.
Vårt syn er at ambulanseressursene nord for Sørfold bør lokaliseres på Innhavet, eventuelt 
Mørsvikbotn eller Elvkroken. Dette vil ivareta tunnelberedskapen og bidra til kortere responstid 
og mindre samtidighetskonflikt for befolkningen nord i Sørfold.
Hvis man ser på Nordlandssykehusets ansvarsområde som helhet, fremstår forskjellen i forbruk, 
ressurser og responstid mellom Salten og Lofoten / Vesterålen som ganske uforståelig. Bare de 
geografiske forholdene i Salten burde tilsi en helt annen fordeling. Det samme hvis man ser på 
dekningsgraden av helikopterressurser, der kysten og Vesterålen / Lofoten er vesentlig bedre 
dekket og har reell mulighet for helikopterassistanse.
Sørfolds syn er at rapporten ikke medfører vesentlige endringer i en fra før problematisk 
situasjon.
Fokuset i ambulanseplanen er for snevert rettet mot responstid og samtidighetskonflikt. Etter 
min mening bør beredskapsmessige forhold knyttet til geografi og spesifikke risikofaktorer, tid til 
aktivering og ankomst av sekundærressurs vektlegges mer. For pasienten er det total tid fra 
varsling til mottak sykehus som er avgjørende. Så langt jeg kjenner til, benyttes ikke bårebil i 
Vesterålen / Lofoten. Jeg ser ingen fornuftig grunn til at ikke dette transportalternativet ikke skal 
benyttes for hele området.

Sørfold har lengst totaltid fra aktivering til sykehus for hele foretaksområdet. Vi har spesiell 
risikosituasjon knyttet til E6 og geografi. Likevel er vi eneste kommune uten egen ambulanse, vi 
forbruker minst ambulanseressurser og må kompensere for mindre pasientvennlige 
transportalternativer. Vi står foran forverret risikobilde med stor anleggsaktivitet. Jeg ser frem til 
en positiv endring i forhold til disse faktorene.

For Sørfold kommune,

Med hilsen

Ørjan Higraff Jarand Gjestland
Rådmann Helsesjef

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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2. Fagforeninger og 
verneombud 

Følgende fagforeninger har gitt innspill i høringsrunden: 

1. Delta 

2. Fagforbundet Nordland 

3. Ragnhild Strand, Hovedverneombud foretaksnivå 

 









Fagforbundet viser til Høringsutkast for ny ambulanseplan Bilambulansen ved Nordlandssykehuset 

2015

Vi takker for muligheten til å komme med innspill og synspunkter til denne.

Fagforbundet er opptatt av at pasientsikkerhet og pasientbehandling i prehospital tjeneste skal 

komme i fremste rekke når rammebetingelser for tjenesten skal fastsettes. Vi mener det vil være 

uheldig for tjenesten om kun økonomiske hensyn skal være førende for hva som kan være mulig. 

Uavhengig av hvilken organisering som velges vil evalueringer av ambulanseplanen være fornuftig. 

Det vil også være fornuftig å innlemme båtambulanse i denne evalueringen. Den må også være 

tilpasset nye krav og føringer som er kommet, og som vil komme i fremtiden.

Bemanning og beredskap:

Rapporten har innledet med å beskrive Nordlandssykehusets ansvarsområde med spredt demografi, 

skiftende vær- og føreforhold og varierende veistandard. Vi vet at mange oppdrag er av lengre 

varighet, og at gjennomsnittet er fra 0,8 timer i Bodø til 3,7 timer i Steigen.

Oppdragene er fordelt med ca en tredel akuttoppdrag, hasteoppdrag og vanlige oppdrag. Spørsmålet 

som Fagforbundet da stiller er om en ny driftsmodell kan anses som forsvarlig dersom det oppstår 

situasjoner der materiale og personell ikke er tilstede. Vil tjenesten klare å opprettholde forsvarlig 

responstid i det aktuelle området?

Høringen har ikke berørt det fakta regjeringen snart legger frem en egen helse og sykehusplan. 

Fagforbundet tar forbehold i sitt høringssvar til at det kan fremkomme forslag i denne planen som vil 

kunne medføre andre endringer enn det Nordlandssykehuset her ber om innspill til. 

Fagforbundet er positiv til at en ny driftsmodell vil gi flere faste ansatte og mindre behov for vikarer 

og overtid. 

I rapporten er det forutsatt at de ansatte er fleksible til å jobbe noe på tvers av flere stasjoner for den 

at den nye driftsmodellen kan lykkes. Det står også at "detaljene vil utarbeides i samarbeid med de 

tillitsvalgte når prinsipielle endringer i ambulansetjenesten er vedtatt." I denne høringen vil 

Fagforbundet ikke gripe inn og forskuttere hvilke detaljer som skal utarbeides, da dette skal gjøres i 

samarbeid med tillitsvalgte. Vi vil i den forbindelse minne om at det er særdeles viktig at både 

tillitsvalgte innen lov og avtaleverk involveres og at saken til slutt drøftes formelt etter gjeldende 

lover og avtaleverk. Det er allikevel grunn for å gi noen innspill av generell karakter hva gjelder 

hjemmevakt og stasjonær vakt, i dette ligger også felles arbeidsplaner innenfor geografiske områder 

og rullering mellom stasjoner via fleksible ordninger. 

For å sikre godt kvalifisert personell i fremtiden anbefaler Fagforbundet innføring av ordinær (aktiv) 

arbeidstid som en hovedregel ved alle stasjonene, både innen bil og båtambulanse. Som ett 

alternativ kan stasjoner med stor aktivitet som Bodø innføre 3 delt turnus.

En må sørge for at rullering/veksling mellom stasjoner ikke medfører utfordringer på andre områder. 

Kompetanseheving og god kjennskap til stasjonene og det geografiske området en skal jobbe ut ifra 

er en nødvendighet. Fagutvikling og kompetanseheving må i all hovedsak skje i arbeidstiden. 



Nordlandssykehuset må derfor ta dette med i beregningen med hensyn til hvor mange ansatte det er 

behov for. 

Nordlandssykehuset anbefaler i sin høring å redusere med én bil på Sortland, justert aktivtid på 

dagbilen på Stokmarknes, felles arbeidsplan for Sortland og Stokmarknes 

Vi registrerer at dette området har den beste responstiden av alle stasjoner. Ideelt sett burde vel alle 

stasjoner være i nærheten av ett slikt måltall for å yte gode og likeverdige tjenester. Sortland 

Ambulanse samhandler godt med de omkringliggende ambulanser, både når det gjelder møtekjøring 

og dekking av andre områder når ambulanser er ute på lange oppdrag.  Vi mener at konsekvensene 

for befolkningen i de andre kommunene ikke er tilstrekkelig belyst om man reduserer med en bil. 

Fagforbundet har fått innspill med spørsmål om beregningsgrunnlaget i rapporten er korrekt. Det er 

gitt eksempler som feks at tur som Hadsel ambulanse har til flyplass etterfulgt av akutt tur ikke er 

registrert som ny tur og at Hadsel innlandsturer ikke er registrert i Sortland som har utført 

oppdraget. Vi ber Nordlandssykehuset være obs på denne problemstillingen og lignende slik at en er 

sikker på at beregningsgrunnlag stemmer. 

Vi ber derfor Nordlandssykehuset ta på alvor de signaler som er kommet om å ikke redusere med en 

bil i dette området.  

Vi ber Nordlandssykehuset være særlig oppmerksom på de områdene som har lange avstander og 

der en risikerer at befolkningen vil være uten ambulanse i lang tid når denne har oppdrag. 

Generelle betraktninger:

Prehospital tjenester med god kapasitet og høy kvalitet er en forutsetning for videre 

kvalitetsutvikling i spesialisthelsetjenesten. Ny akuttmedisinsk forskrift og akuttutvalgets delrapport 

til Nasjonal helse- og sykehusplan vil med stor sannsynlighet legge føringer for utviklingen av 

fremtidens prehospital tjenester.

Spesialisthelsetjenesten, herunder ambulansetjenesten har stor tillitt i befolkningen. Rask hjelp av 

faglig godt kvalifisert personell den dagen man trenger det er innbyggernes forsikring uavhengig av 

bosted. 

” Mens vi venter” konseptet som brannvesenet i kommunene har, skal ikke erstatte ambulanser og 

personell, de skal være et supplement til tryggheten for befolkningen i kommunene.

Etter Fagforbundets vurdering vil helseforetaket selv være den beste til å holde personell faglig godt 

kvalifisert samt tilpasse seg nye krav og føringer. Slik vil helseforetaket ha full kontroll og oversikt 

over hva som faktisk skjer innenfor denne tjenesten. På denne bakgrunn vil Fagforbundet anbefale at 

tjenesten fortsatt utføres i egen regi.

Vår anbefaling er at Nordlandssykehuset HF avventer å iverksette ny organisering av 

ambulansetjenesten inntil regjeringens varslede helse- og sykehusplan foreligger. I denne planen vil 

også akuttutvalgets delrapport foreligge som en anbefaling.

Tilslutt forutsettes at eventuell fremtidig organisering av ambulansetjenesten skjer i nært 

samarbeid med kommuner, tillitsvalgte og berørte arbeidstakere.

Mvh

Bengt Are Pettersen                                                                      Karina Andersen Hjerde

Leder Koordineringsledd  NLSH                                                   Foretakstillitsvalgt

Fagforbundet                                                                                  Fagforbundet







3. Brukerorganisasjoner 

Følgende brukerorganisasjoner har gitt innspill i 

høringsrunden: 

1. Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 

2. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), 

Sortland 

3. Norsk revmatikerforbund, Nordland fylkeslag 

 



 

            Brukerutvalget                                                                                

 
  

 
Mo i Rana, 16.11.2015 

 
 
Innspill til ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset  
 
Brukerutvalget er invitert til å gi innspill til  ny ambulanseplan for 
Nordlandssykehuset HF og viser til utsendte dokumenter ”Høringsutkast for 
ny ambulanseplan 2015 –  Nordlandssykehuset” og ” Vedlegg til høringsutkast 
for ny ambulanseplan 2015”.  
Brukerutvalget  hadde en representant i styringsgruppa og velger her å gi 
ytterligere kommentarer. Den endelige nye ambulanseplanen forventes 
behandlet i brukerutvalgsmøtet 10. desember. 
 
Brukerutvalget mener den nye ambulanseplanen er grundig og godt 
gjennomarbeidet innenfor mandatet . Den vil etter vår oppfatning bidra til å 
gjøre ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset bedre rustet til å møte 
dagens og framtidas utfordringer. Ambulansetjenestens bidrag til  et 
likeverdig akuttmedisinsk tilbud til befolkningen i opptaksområdet  vil bli 
forbedret. Ny organisering, færre soner og økt grunnbemanning med 
mulighet for å dekke opp sykefravær uten innleie av vikarer er viktige tiltak 
som vil gagne både brukere og ansatte.  
 
Kvalitetssikret fagutvikling av alle ansatte er like viktig som bedre 
organisering av tjenesten. Fagutvikling skal inngå i de ansattes normale 
arbeidsplaner. Her savner Brukerutvalget (et utkast til) den bebudede 
overordnete strategiske kompetanseplanen for tjenesten. Nå mangler det en 
viktig del for å kunne ta stilling til  en samlet framtidig kvalitetsforbedring av 
tjenesten. Kan det i den endelige nye ambulanseplanen gis en dato for 
sluttføring av denne strategiplanen?  
 
Brukerutvalget vil fraråde å ta en ambulanse i Sortland kommune ut av drift. 
Brukerutvalget forstår det slik at dette tiltaket vil kunne ha betydelig større 
negative beredskapsmessige konsekvenser for Vesterålen samlet enn det de 
foreliggende plandokumentene gir uttrykk for.  
 
Gode prehospitale tjenester til befolkningen er - kanskje særlig her i nord - 
avhengig av et godt og finstemt samarbeid mellom kommuner og 
helseforetak.  Brukerutvalget er enig med Akuttutvalget som in sin delrapport 
til Helse- og omsorgsdepartementet  (1) påpeker at det også på dette området 
finnes forbedringsmuligheter. Brukerutvalget mener det hadde tjent den nye 
ambulanseplanen om kommunehelsetjenesten var sterkere involvert under 
utarbeidelsen. Brukerutvalget støtter Akuttutvalgets krav ( 1, side 10): 
”Samhandlingsavtalene må inneholde et punkt om felles planlegging mellom 
kommuner og helseforetak. Kommuner og helseforetak må utarbeide 
forpliktende og operative planer for tjenesten.” Brukerutvalget legger merke 
til at tjenesteavtale 11 ”Omforente beredskapsplane r og planer for den 



akuttmedisinske kjeden” ikke er nevnt i plandokumentene  til den nye 
ambulanseplanen.  
 
Samarbeid i ambulansetjenesten foregår også over helseforetaksgrensene. 
Brukerutvalget savner derfor noen betraktninger om mulige konsekvenser 
for pasienter i nabohelsefortakene når organisering og dimensjonering av 
Nordlandssykehusets ambulansetjeneste endres.   
 
Om ganske kort tid vil det legges fra en nasjonal helse - og sykehusplan. Her 
har det kommet tydelige signaler om at flere oppgaver som skal legges til de 
prehospitale tjenestene, deriblant ambulansetjenestene. Brukerutvalget er 
derfor overrasket over at utkastet til den nye ambulanseplanen for 
Nordlandssykehuset HF ikke sier noe om evaluering og revidering av planen.  
 
Brukerutvalget ser at det mangler nasjonale kvalitetsindikatorer for de 
prehospitale tjenestene. Brukerutvalget ber derfor om  at 
Nordlandssykehusets seksjon for kvalitet og pasientsikkerhet  bidrar til at 
slike indikatorer utarbeides so fort som mulig.  
 
Med vennlig hilsen 
for brukerutvalget ved Nordlandssykehuset  
         
 
Barbara Priesemann, sign.  
Leder 

 

 

1 Akuttutvalgets delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet, 31.oktober 2014. 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/sha/akuttutvalgetsdelrapport.p
df.  Lastet 16. november 2015 
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Nordland fylkeslag av Norsk Revmatikerforbund 

Nordland Fylkeslag av Norsk Revmatikerforbund, Prinsens gate 130, 8005 BODØ  

Postadresse: Storgata 48, 8006 BODØ      Tlf.:     + 47  979 59 150  Foretaksnr.: 971 515 821 

E.post:   Nordland@revmatiker.no     

Hjemmeside: www.revmatiker.no 

Kontonummer: 4500 82 382 98  

 

 
 
 
 
 
Nordlandssykehuset HF 
 
Høringsdokument ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF – Bilambulansetjenesten. 
Høringsfrist 16. november 2015. 
 
Høringsinnspill. 
 
NRF Nordland Fylkeslag v/ interessepolitisk leder har gått gjennom høringsdokumentet og 
vedlegget nøye. Lokalforeningene har også blitt invitert til å komme med sine innspill til oss.  
 
Prosjektgruppens mandat. 
De ble gitt tre rammebetingelser hvor den første omhandler økonomi, den andre relevante 
lover og forskrifter, samt den tredje fristen for levering av dokumentet. 
Vi er forbauset over at ikke pasientenes behov for tjenesten er nevnt i mandatet. Etter vår 
mening burde nettopp best mulig tjeneste væt med i mandatet. 
Generelt. 
Så langt vi kan forstå så har prosjektgruppen levert et godt og vel gjennomarbeidet forslag 
til ny ambulanseplan – bilambulansetjenesten. I vedlegget ser vi at mange vurderinger er 
gjennomført og forkastet fordi de ville føre til en dårligere tjeneste, eller være uforutsig-
bare. Vi er betenkt over at Sortland mister en ambulansebil og ber om at negative virkninger 
av dette blir fulgt nøye med dersom planen blir iverksatt. Vi forutsetter også at det vil gjelde 
andre negative følger ved iverksettelse. 
 
Det gjenstår nå forhandlinger med de ansatte og deres organisasjoner hva gjelder de 
endringer som de må godta. Vi tenker da spesielt på at de må være fleksible i forhold til 
rullering av tjenestested. På en annen side så må vel fast ansettelse hvor ferier, uventet 
fravær, samt bedre mulighet til vedlikehold av kompetanse, kurs og opplæring være en 
trygghet for den enkelte ansatte.  
 
Ved å innføre de anbefalte tiltakene forventes det en økonomisk besparelse på 8,2 MNOK, 
som i hovedsak vil komme fra en reduksjon av overtids- og vikarkostnader. Så langt vi kan se 
så vil ikke tjenesten bli dårligere for pasientene i området. 
 
 
Ankenes 15. november 2015  

 
Med vennlig hilsen 
NRF Nordland Fylkeslag 
 
Laila Aag Mathisen (sign.)    Marianne Pantdalslid Brekke (sign.) 
Interessepolitisk leder    Fylkesleder 



4. Andre interessenter 

Følgende andre interessenter har gitt innspill i 

høringsrunden: 

1. Adrian Gundersen, ambulansefagarbeider 

2. Ambulanseflytjenesten i Bodø 

3. Forsvaret 

4. Håvard Olsen, enhetsleder sone 4 

5. Kjerringøy kommunedelsutvalg 

6. Luftambulansetjenesten ANS 

7. Per Øyvind Sørgård, Ambulansesjef UNN HF  

8. Vesterålen kommuneoverlegeforum 

9. Vesterålen regionråd 

 

 



Høringssvar/tanker angående nye Ambulanseplan for NLSH. 

 

Det er gjort en stor og grundig jobb med nye ambulanseplan. Man ser og forstår at det er behov for å 

spare penger, selv om det er kjipt å måtte spare penger på å skjære ned helsetjenester. 

Tanken om endring av driftsstruktur virker fornuftig. Det er nokk økonomisk besparelse og bra for en 

felles rettferdig ledelse med færre antall soner.   

Det viser seg at det er ett jevnt behov for vikarer i ambulansetjenesten.  For å unngå/redusere 

bruken av overtid kan det være lurt å ansette vikarer fast og planlegge når og hvor det er behov for 

personell.  Når man ser på hvem som har mest overtid så er nokk dette timevikarer.  Fast ansettelse 

vil også bidra til å ha en stabilitet i personellet og holde på kvalifisert personell. Vikarer som ikke får 

seg fast jobb er ustabilt og de kan man fort miste da de finner seg andre jobber.  

Men man er vel også nødt til å se at det er en veldig rask utvikling i ambulansetjenesten. Man utfører 

mange og avanserte prosedyrer prehospitalt.   

Det er mye snakk om sentralisering av helsetjenester. Det kuttes i fødeavdelinger, sengeplasser og 

akuttkirurgi på småsykehusene.  I Tillegg så er det en økende trend med interkommunale legevakter, 

som medfører lengre reise vei for mange til lege. Dette medfører oppgaver der ambulansen blir 

tilkalt for å vurdere og eventuelt transportere.  Dette til sammen medfører økt belasting på 

ambulansen.   

I tillegg er man i en utvikling der helsevesenet (ambulansen) skal ta flere av psykiatri oppdragene 

som politiet har hatt ansvaret for. 

Man er altså nødt til å se framover når man lager en ny ambulanseplan. NOU 98/9 som det henvises 

til i ambulanseplanen flere ganger er gammeldags. Den er og må anses som utdatert og samsvarer 

ikke med dagens tjeneste. Nå har det siden 2013 vært jobbet med en ny NOU som akuttutvalget 

jobber med og skal leveres i desember 2015. se vedlagt lenke til delrapport: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/sha/akuttutvalgetsdelrapport.pdf 

 Det er også laget ny traumeplan og flere skriv som setter fokus på og behovet for øking av 

kompetanse i tjenesten. 

Dagens hjemmevakt er noe om HD vil ha bort. Dette er turnuser som er gammeldags og bygger på en 

tid da de fleste hadde andre jobber og ikke noe spesiell utdannelse heller. Nå er det vanskelig å 

rekruttere kvalifisert personell fra distriktene som er villig til å jobbe hjemmevakter. 

Skal man satse på økning av kompetanse og rekrutering til distrikter (som ofte er svært krevende å 

jobbe i pga lange avstander og dårlig tilgang på leger) er man nødt til å gjøre jobben mere attraktiv 

enn 1 uke på jobb for ca 45 kr timen. 

Men rullerende turnus virker for meg fornuftig da man kan opprettholde faglige kvalifikasjoner med 

å ha vakter på steder med flere oppdrag i tillegg til vakter i distrikt.  Men da må man få likt betalt! 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/sha/akuttutvalgetsdelrapport.pdf


Helsetjenester koster penger og det koster å produsere beredskap. Men det har så ufattelig høy verdi 

for de som skulle oppleve å trenge helsehjelp umiddelbart. Ett barns liv som reddes pga fire luftveier 

og tidlig god behandling prehospitalt kan ikke måles i penger. 

https://www.nakos.no/mod/forum/discuss.php?d=2472 

http://traumeplan.no/wp-content/uploads/2015/09/Nasjonal-traumeplan-–-Traumesystem-i-Norge-

2015.pdf 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/sha/akuttutvalgetsdelrapport.pdf 

 

Adrian Gundersen 

Ambulansefagarbeider  

 

 

 

https://www.nakos.no/mod/forum/discuss.php?d=2472
http://traumeplan.no/wp-content/uploads/2015/09/Nasjonal-traumeplan-–-Traumesystem-i-Norge-2015.pdf
http://traumeplan.no/wp-content/uploads/2015/09/Nasjonal-traumeplan-–-Traumesystem-i-Norge-2015.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/sha/akuttutvalgetsdelrapport.pdf


Høringssvar «Ambulanseplan Nordlandssykehuset HF» 
Ambulanseflytjenesten ved NLSH Bodø har base ved flyplassen og betjener Bodø Lufthavn sammen 

med de øvrige ambulanseflyene (Kirkenes, Alta, Tromsø og Brønnøysund).  

En effektiv utnyttelse av tjenesten er avhengig av tilstrekkelige ambulanseressurser for avlevering og 

mottak av pasienter på flyplassene. Bodø og Tromsø lufthavn er blant de mest frekventerte, og 

mottak og avlevering av pasient ved Bodø lufthavn medfører ofte venting pga manglende tilgjengelig 

ambulanse.  

Ved samtidig mottak og avlevering av en pasient kreves to ambulanser. Det samme gjelder når 

ambulanseflyet skal ha, eller kommer med to pasienter.  

Siden ambulansetjenesten i Bodø kun består av to en-bårebiler vil det ofte oppstå 

samtidighetskonflikt, noe som medfører betydelige forsinkelser og redusert utnyttelse av 

ambulanseflyets kapasitet. 

Tromsø (UNN) har pga aktiv bruk av to-båre-bil en betydelig mer effektiv avvikling av flyplassoppdrag 

enn Bodø (NLSH-Bodø). 

Ambulanseflytjenesten i Bodø vil derfor be om at innføring av to-bårebil for mer effektiv utnyttelse 

av ressursene tas inn i «Ambulanseplan Nordlandssykehuset HF». 

 

Trond Antonsen 

Enhetsleder ved Ambulanseflytjenesten i Bodø 





Nordlandssykehuset HF Besøksadresse:

Boks 1480
8092 Bodø

Prinsensgt. 164

8092 Bodø

Kontonr: Org nr:

4509.18.57679 MVA : 983.974.910 NO

     Prehospital klinikk
                      Ambulansetjenesten

                                   
Til

Nordlandssykehuset HF

Høringsinnspill  Ny Ambulanseplan

Stasjoneringssted for ambulansene i Steigen.

Høringsutkastet til ny ambulanseplan beskriver ikke stasjoneringssted for de to ambulansene 
i Steigen.  I tidligere ambulanseplaner har Ålstad 
for stasjonering av nordambulansen, 

Ved ansettelser på hjemmevakt
bo.  Det samme gjelder for vikarer, både i forhold til fastsatt stas
til makker. I Steigen har vi i så måte en del utfordringer
spredt i forhold til hverandre.

For sørambulansen bør kanskje
Storoskrysset, Nordfold

For nordambulansen bør kanskje Ålstad og Bogøy vurderes opp mot hverandre.

Mvh. Håvard Olsen
Enhetsleder ambulanse sone 4
Prehospital klinikk
Nordlandssykehuset HF
Mobil: 95986914
E-post: haol@nlsh.no

Besøksadresse: Telefon:    75 53 40 00 Avd: 

Prinsensgt. 164 Telefaks:  Avd tlf:     

8092 Bodø TekstTlf:   Avd faks: 

Avd. E-Post:

MVA : 983.974.910 NO

Dato: 16.11

ringsinnspill  Ny Ambulanseplan

Stasjoneringssted for ambulansene i Steigen.

Høringsutkastet til ny ambulanseplan beskriver ikke stasjoneringssted for de to ambulansene 
i Steigen.  I tidligere ambulanseplaner har Ålstad på Engeløya vært regnet som u

nordambulansen, og Nordfold som stasjonering av sørambulansen.

på hjemmevakt-stasjoner, må det tas hensyn til hvor den enkelte ansatte kan 
bo.  Det samme gjelder for vikarer, både i forhold til fastsatt stasjoneringssted samt
til makker. I Steigen har vi i så måte en del utfordringer, i og med at de ansatte bor ganske 

rambulansen bør kanskje stasjonering vurderes endret til Storosen, Nordfold, eventuelt 

For nordambulansen bør kanskje Ålstad og Bogøy vurderes opp mot hverandre.
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Håvard Olsen
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Høringsutkastet til ny ambulanseplan beskriver ikke stasjoneringssted for de to ambulansene 
vært regnet som utgangspunkt 

sørambulansen.

må det tas hensyn til hvor den enkelte ansatte kan 
ingssted samt avstander 

i og med at de ansatte bor ganske 

stasjonering vurderes endret til Storosen, Nordfold, eventuelt 

For nordambulansen bør kanskje Ålstad og Bogøy vurderes opp mot hverandre.





          Kjerringøy 14/11 2015 

 

Høringsuttalelse til ambulanseplan for Nordlandssykehuset 

 

Kjerringøy kommunedelsutvalg har siden 2007 ønsket bårebil stasjonert på stedet, og kan derfor ikke 

akseptere at tjenesten nå skal fjernes. 

Begrunnelse: 

Vår, sommer og høst er befolkningen på Kjerringøy mangedoblet som følge av at alle hytter og 

fritidshus blir bebodd. 

Bruk av helikopter krever at ambulanse fra Bodø må rykke ut for å bringe pasienter til helikopteret. 

Ved bruk av bårebil vil en kunne få en raskere tilbringertjeneste.  

Ved flere anledninger har det vært nødvendig å bruke private arbeidsbiler til slike oppdrag. Ved bruk 

av private biler, og hvor pasienten må ligge, blir ikke sikkerheten godt nok ivaretatt. Dårlig sikring kan 

også forverre pasientens tilstand. Dette er i tillegg svært uverdig i en sårbar situasjon. 

 Vil også nevne at tidligere kommunelege Lea satte bårebil som et av kravene som måtte 

gjennomføres i forbindelse med at ambulansen ble fjernet på Kjerringøy. Vi har nå interessenter som 

er villige til å ta på seg et slikt oppdrag. 

Ferga har beredskapsvakt, men nylig sviktet dette da en pasient skulle hentes av ambulansen, etter 

som det gikk en time før en fikk kontakt med mannskapet. Vi krever at det blir iverksatt tiltak som 

hindrer at noe slikt skjer i framtida. 

 

Kjerringøy kommunedelsutvalg 

. 

 

 



Fra: Øyvind Juell[oj@luftambulansetjenesten.no]
Dato: 19.11.2015 08:57:23
Til: NLSH-Postmottak
Kopi: Trond Bjørnar Pedersen; Roy I. Jenssen
Tittel: Ny ambulanseplan - bilambulansetjenesten - høringsinnspill

Hei

Beklager sent svar.

Vi har setter pris på muligheten  til å kommentere på den foreslåtte ambulanseplanen. 

Luftambulansetjenesten ANS har på vegne av Helse Nord og de øvrige regionale helseforetak ansvaret for 
å tilby befolkningen medisinske tjenester og luftambulansetjenester hele døgnet.

Luftambulansetjenesten er avhengig av et godt og effektivt samarbeid med bilambulansetjenesten i 
Nordlandssykehuset. Det gjelder ikke minst ved avlevering og henting av pasient ved flyplass. Det har over 
tid vært indikasjoner på unødvendig venting på bilambulanse etter at ambulansefly eller helikopter har 
landet på flyplass. Unødig venting går både utover pasientene og beredskapen.

Av den grunn ble det i 2014 gjennomført registrering av ventetid på flyplass ved henting/levering av 
pasient med ambulansefly. Registreringene ble ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad, men gir en indikasjon på 
at det er mulig med noen forbedringer her. Registreringene viser følgende resultat for flyplasser i 
Nordlandssykehusets område:

Flyplass:                              Ant registreringer:                         Gj.sn. forsinkelse:
Leknes                                                11                                                          00:30
Bodø                                                    33                                                          00:38
Skagen                                                8                                                            00:26
Stokka                                                 9                                                            00:34     

Registreringene fortsetter i 2015 og tall for inneværende år kan presenteres når de er bearbeidet. 

En vet at også redningshelikopteret i Bodø innimellom må vente unødig lenge på ambulansebil for 
henting av pasient etter ankomst flyplassen i Bodø. Det er ikke gjort registreringer på dette. 

Lykke til med det videre arbeidet med planen og implementering av den

Med vennlig hilsen

Øyvind Juell
Daglig leder

Mobil: 926 53 078
http://www.luftambulansetjenesten.no
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Fra: Sørgård Per Øivind[Per.Oivind.Sorgard@unn.no]
Dato: 16.11.2015 18:22:55
Til: Nohr Inger Kristin
Kopi: Mathisen Jon; Hansen Hanne Grete H; Pohl Petra Gabriele
Tittel: Høringsdokument ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF - Bilambulansetjenesten - innspill 
fra UNN HF

UNN HF v/ambulanseavdelingen har gjennomgått utkast til ambulanseplan for 
Nordlandssykehuset og har følgende kommentar til denne.

UNN HF mener det er uheldig med reduksjon i antall ambulanser på Sortland.  Dette ut fra 
beredskapen i området mellom  Sortland og Lødingen og ikke minst den stadig økende trafikk på 
E10.
En reduksjon i beredskapen  og en oppdragsmengde på ca 1200(2014 tall ref plan)) oppdrag for 
kommunen som for ettertiden skal utføres av 1 ambulanse vil helt klart øke muligheten for 
samtidighet konflikter.
Dette vil spesielt merkes i de litt mere perifere områder av beredskapsområdet og vi frykter at 
UNN vil  bli anmodet om å bidra  mere inn i grenseområdene mellom foretakene enn i dag noe 
som vil belaste vår kapasitet ytterligere.

Mvh
Per-Øivind Sørgård
Avdelingsleder 
Ambulanseavdelingen 
Telefon 77628113

Fra: Nohr Inger Kristin 
Sendt: 21. oktober 2015 12:55
Til: post.salten@politiet.no; post@saltenbrann.no; RHF-Postmottak; Postmottak Finnmarkssykehuset; 
Postmottak UNN; post@nfk.no; MQN-Postmottak; Brendeford Jorunn; Allstrin May-Britt; Angelsen Randi; 
Ankill Gro Elisabeth; Arntzen Børre; Arntzen Lena; Barbara Priesemann (bpriesem@online.no); Bente 
Sundsfjord (sunben@gildeskal.kommune.no); Beyer Tove Kaspersen; Brokstad Geir; Carl Eliassen 
(carl@marborg.no); Elin.Bye@ks.no; Elisabeth Larsen (elisabeth.larsen@saltdal.kommune.no); Elise 
Gustavsen; erik martinsen (eri-ma2@online.no); Gry Berit Alveness 
(gry.berit.alveness@meloy.kommune.no); Grønlund Trude Margareth; Guri Moen Lajord; Hansen Bjørnar; 
Hansen Jørgen; Heidi Wiik (heidi@vestvagoy.kommune.no); Hjerde Karina Andersen; inger kristiansen 
(inger.kristiansen@meloy.kommune.no); Jakobsen Helmer Arne; Jamissen Nina; 
jan.hakon.juul@vagan.kommune.no; jarand gjestland (jarand.gjestland@sorfold.kommune.no); Jim 
Gundersen; John Arve Skarstad - fylkesmannen i Troms; Juliussen Sissel Jorun; Just Hjalmar Johansen; 
Kari Løfgren (kari.lofgren@vagan.kommune.no); kirsten.pedersen@andoy.kommune.no; 
kommunelege1@flakstad.kommune.no; Larsen Eystein Præsteng; Larsson Ulrika; Lian Merete; Marion 
Celius (marion.celius@hadsel.kommune.no); Martinsen Erik; Mona Karlsen; Nils Olav Hagen (nils-
olav.hagen@vestvagoy.kommune.no); Ola Morten Teigland (ola.morten.teigland@hadsel.kommune.no); 
Ole Reidar Sollund; raymond dokmo (raymond.dokmo@bodo.kommune.no); Siv Johansen; 
solni78@online.no; Solstad Lars; Strand Anne-Line Bosch; Strand Paul Martin; Sture Jacobsen; Sørslett 
Beate; Villadsen Gro-Marith; post@beiarn.kommune.no; post@boe.kommune.no; 
post@sorfold.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no; postmottak@andoy.kommune.no; 
postmottak@bodo.kommune.no; postmottak@fauske.kommune.no; postmottak@flakstad.kommune.no; 
postmottak@gildeskal.kommune.no; postmottak@hadsel.kommune.no; 
postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@meloy.kommune.no; 
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postmottak@moskenes.kommune.no; postmottak@oksnes.kommune.no; 
postmottak@saltdal.kommune.no; postmottak@sortland.kommune.no; postmottak@steigen.kommune.no; 
postmottak@tysfjord.kommune.no; postmottak@vagan.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no; 
postmottak@vestvagoy.kommune.no; Jensen Johnny-Reiner; Seljeseth Andreas Vikan; 
post.mhpd@politiet.no; rolf.erik.stenersen@nssr.no; post@redningsselskapet.no; mailto@jrcc-bodoe.no; 
forsvaret@mil.no; postmottak@luftambulansetjenesten.no; Søttar Lillian; post@forf.no; Sørgård Per 
Øivind; Rønning Odd Magne; stian.segrov@helse-forde.no; irene.steinsvik.andersen@oksnes.nhn.no; hege-
kristin.aune.jorgensen@beiarn.nhn.no; morten.bain@vagan.kommune.no; Rønnåbakk Christer; Gulliksen 
Loke
Kopi: Pedersen Steinar Pleym
Emne: Brev vedrørende Høringsdokument ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF - 
Bilambulansetjenesten - Invitasjon til innspill

Hei

Vedlagt følger brev fra administrerende direktør Paul Martin Strand Nordlandssykehuset HF 
vedrørende Høringsdokument ny ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF - 
Bilambulansetjenesten - Invitasjon til innspill samt høringsutkast for ny ambulanseplan 2015 – 
Nordlandssykehuset og vedlegg til høringsutkast for ny ambulanseplan 2015.

Med vennlig hilsen

Inger Kristin Nohr
Administrasjonssekretær
Nordlandssykehuset HF 
Tlf 75534501

Ta miljøhensyn – vurder om du virkelig må skrive ut 
denne e-posten!

Tenk miljø – ikke skriv ut denne om det ikke er absolutt nødvendig
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Høringsuttalelse vedrørende ny ambulanseplan, fra Vesterålen 

kommuneoverlegeforum. 
 
Forslag til Ambulanseplan for Nordlandssykehuset er etter vårt syn basert på et for 
snevert mandat, der kravene til tilpasning til de økonomiske rammene har begrenset 
prosjektgruppens muligheter til å finne gode løsninger. Nordlandssykehusets visjon 
som er beskrevet i innledningen av dokumentet er ikke omsatt i konkrete, målbare 
mål for ambulansetjenesten.  
 
I planen foreslås det å fjerne en ambulanse på Sortland og justere aktiviteten på 
ambulanse på Stokmarknes. I beskrivelsen av konsekvensene har man valgt å ikke 
beskrive hva det betyr for beredskapen i nabokommunene Bø, Øksnes og Andøy 
(totalt 43 samtidighetskonflikter). Beredskapen i disse kommunene blir vesentlig 
svekket. At man velger å ikke beskrive konsekvensene for nabokommunene svekker 
troverdigheten til ambulanseplanen og det arbeidet som prosjektgruppa har gjort.  
Kommuneoverlegeforum ber derfor om at forslag 2A ikke vedtas.  
 
 
Nordlandssykehuset sendte 20.10.15 ut et høringsdokument for ny ambulanseplan, 
og inviterte til innspill.  
Mandatet for utarbeidelse av ny ambulanseplan, er at den skal være tilpasset dagens 
økonomiske rammer, tilfredsstille relevante lover, forskrifter og tariffavtaler.  
I planen vises det til negative budsjettavvik i ambulansetjenesten siden 2007, der 
overforbruket har vært stabilt i samme periode. Dokumentet beskriver en rekke ulike 
endringsalternativer, der de første 4 er prioritert.  
 
Mandatet til ambulanseplanen har begrenset prosjektgruppens muligheter til å finne 
en god, fremtidsrettet løsning. I dokumentet vises til at det i dag ikke finnes krav til 
hva den prehospitale responstiden bør være for ambulansetjenester i Norge og at 
«det er få, om noen som fullt ut tilfredsstiller kravene i NOU 98:9 og St.Meld 43». 
Man velger i stedet å måle kvaliteten mot andre tjenester. Mandatet sier at ny 
ambulanseplan skal tilfredsstille relevante lover og forskrifter og tariffavtaler. Lover og 
forskrifter beskriver minstekrav til tjenesten og når man samtidig nedtoner statlige 
føringer indikerer dette manglende ambisjoner for ambulansetjenesten i 
Nordlandssykehuset. I innledningen av notatet beskrives Nordlandssykehusets visjon 
med kvalitet, trygghet og respekt som de viktigste faktorene. Planen har ikke omsatt 
denne visjonen i konkrete, målbare mål for ambulansetjenesten.  
 
Vi ønsker å ytre vår bekymring ang foreslåtte tiltak 2A som innebærer å fjerne en bil 
på Sortland, og justere aktivtid på dagbilen på Stokmarknes. 
 
Høringsdokumentet viser til at Sortland kommune har god prehospital responstid 
sammenlignet med andre kommuner i regionen. Det sies at foreslåtte reduksjon vil gi 
en endring i beredskap, men at denne vil medføre små konsekvenser for 
befolkningen i regionen. Analysen gjort av prosjektgruppen viser at der kan bli 135 
samtidighetskonflikter i Sortland kommune per år, men at kun 3 av disse 
samtidighetskonfliktene kommer til å skje når det samtidig ikke er ledig ambulanse i 
nabokommunen Hadsel. Dette vurderes som forsvarlig, og man viser til at 
beredskapen i området fremdeles vil være bedre enn de fleste andre deler av 
Nordlandssykehusets område. 



 

 

 
Vi mener at den foreslåtte endringen er for dårlig utredet og at konsekvensene for 
beredskapen ikke er godt nok belyst.  
 
I konsekvensutredningen tas det kun hensyn til samtidighetskonflikter i Sortland 
kommune. Men kommunegrenser er uvesentlig ved behov for ambulanse, man 
forholder seg til nærmeste ambulanseressurs. Ambulansene på Sortland er 
nærmeste ambulanse til Hadsel Innland, og ved samtidighetskonflikter også i Andøy, 
Øksnes og Bø.  
 
I følge tall vi har fått tilsendt fra Nordlandssykehuset var det i 2014 i Øksnes 31, Bø 
11 og Andøy 1 samtidighetskonflikter, d.v.s. 43 situasjoner der det ble en behov for 
ny ambulanse med hastegrad akutt eller haste når ambulansen i disse kommunen er 
opptatt i annet oppdrag. Nabokommunene er da avhengig av hjelp fra nærmeste 
ambulanse, som for alle aktuelle kommuner er plassert på Sortland. Ved å redusere 
kapasiteten på Sortland vil det oftere bli situasjoner der det ikke er ledig ambulanse 
på Sortland for å bistå oss, og ventetiden på ambulanse kan bli 25 minutter lenger.  
 
«Ambulansetjenesten skal være spesialisthelsetjenestens forlengede arm og skal 
flytte en del av sykehuset ut til pasienten» heter det i innledningen til planen. Man 
skriver at den prehospitale tjenesten er et delt ansvar mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunen. Det er riktig at kommunen har et ansvar for å 
tilby nødvendig helsehjelp, men de kan ikke, og skal ikke overta ambulansetjenesten 
sin oppgave i den akuttmedisinske kjeden.  
 
Nå akutt ulykke eller sykdom rammer er tidsvinduet begrenset.  Å komme raskt ut til 
pasienten for oppstart av behandling, og rask transport til sykehus begrenser varig 
skade og redder liv. Det tverrfaglige samarbeidet mellom lege, ambulansepersonell 
og redningspersonell er godt innøvd og fungerer bra. Ved å redusere 
ambulanseberedskapen reduserer Nordlandssykehuset vår mulighet til å gi effektiv 
tverrfaglig bistand til pasienten.  
 
Foreslåtte tiltak vil ikke bare påvirke beredskapen i Sortland kommune, men vil 
påvirke tilbudet i hele Vesterålen. Konsekvensene i nabokommunene er store og er 
for dårlig belyst i høringsuttalelsen. Vi undres over hvorfor det ikke er tatt hensyn til 
dette i konsekvensvurderingen, da Sortlands backupfunksjon for distriktene er godt 
kjent. 
 
I analysen av konsekvensene av foreslått kutt har man valgt å vurdere 
konsekvensene for akutte og hasteoppdrag. Av statistikken fremgår det at Hadsel 
ambulanse utfører 1034 transportoppdrag i året (56% av alle oppdrag). Dersom 
Hadsel ambulanse skal dekke samtidighetskonflikter i Sortland, og også i 
nabokommunene kommer dette å påvirker kapasiteten for transportoppdrag i 
Vesterålen vesentlig. Konsekvensene for kommunene (lang ventetid) og 
lokalsykehus (lenger liggetid på sykehus) er ikke vurdert i planen noe som etter vår 
mening burde vært gjort.  
 
Planen skal være tilpasset dagens økonomiske rammer. Overforbruket har vært 
stabilt på i snitt 9MNOK per år. Når overforbruket er stabilt over tid må man vurdere 
om ikke underbudsjettering er en bidragende årsak. De foreslått tiltakene gir en 



 

 

besparelse på 8,2 MNOK, det meste er knyttet til reduksjon i overtids- og 
vikarkostnader. Det er dessverre ikke angitt hvilken besparelse de foreslåtte kuttene i 
Vesterålen utgjør, noe som er påfallende da de økonomiske rammene så åpenbart 
har vært viktige i prosjektgruppens vurderinger. Vi vil oppfordre NLSH å søke andre 
områder å innhente sitt underskudd på enn å redusere beredskapen på de 
prehospitale tjenestene, da konsekvensene av reduksjonen vil være at liv og helse 
går tapt. 
 
Vesterålen kommuneoverlegeforum ber derfor om at forslag 2A, reduksjon i en bil på 

Sortland og redusert aktivtid på dagbilen på Stokmarknes ikke vedtas.  

 

Med vennlig hilsen 

Vesterålen kommunelegeforum  

v Astrid Holm, Anders Svensson, Ellen B Pedersen 

 



 

VESTERÅLEN REGIONRÅD 
 

Dato: 12.11.2015 

Saksbehandler: Vibeke Suhr 

Ref.: 14/100 
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Deres dato:  

Deres ref.:  
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UTTALELSE - AMBULANSEPLAN NORDLANDSSYKEHUSET 

 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg har i møte den 11.11.2015 vedtatt følgende uttalelse: 

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd stiller seg sterkt kritisk til det fremlagte forslag til ny 

ambulanseplan for Nordlandssykehuset HF.  

Vesterålen har i dag 7 biler i døgnberedskap og 1 bil i dagberedskap fordelt på 6 stasjoner. Fra 

1996 til i dag er antall ambulansebiler i Vesterålen redusert med 5, av disse 3 biler i 

dagberedskap. Forslag til ny ambulanseplan legger opp til en ytterligere reduksjon med en 

døgnbil på Sortland samt justere(redusere) aktivitets-tiden på dagbilen som er stasjonert på 

Stokmarknes.  

Vesterålen er den regionen som blir hardest rammet av de kuttforslagene som planen legger 

opp til.  

Arbeidsutvalgets uttalelse til forslag om reduksjon i ambulansekapasiteten(strukturelle 

endringer):  

 Å oppgi distanser mellom kommunene kun fram til kommunegrensene slik det er gjort 

i planen kan ikke ha noen som helst reell verdi i vurdering av behov. Det er ikke slik 

at, f.eks., hele Andøys befolkning bor ved kommunegrensen i Forfjorden. Den største 

andelen av befolkningen i Andøy kommune bor på Andenes, og mellom Sortland og 

Andenes er det 100 km og ikke 26 km, som det kan være mulig å tolke ut fra planen. 

Det samme gjelder avstanden mellom Sortland og de øvrige kommunesentrene der 

befolkningstettheten er størst:  

o Avstanden mellom Sortland og Straumsjøen i Bø er 59 km, ikke 40 km 

o Avstanden mellom Sortland og Myre i Øksnes er 40 km, ikke 22 km 

o Anstanden mellom Sortland og Stokmarknes i Hadsel er 28 km, ikke 15 km.  

o Avstanden mellom Svolvær og Stokmarknes er riktignok 45 km, men da har 

man oversett at det også kommer en fergetur på 30 minutter i tillegg.  
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 Å fjerne den ene bilen på Sortland vil ikke bare skape samtidskonflikter innad i 

Sortland kommune, som det hevdes kan ivaretas av en Hadsel- bil i 133 av de 135 

tilfellene. De største utfordringene vil bli i samhandlingen mot de kommunene som 

bare har en ambulanse. Når bilene i Bø eller Øksnes er ute i oppdrag/ på tur til 

sykehus, vil det angjeldende distriktet være tom for bil, og således avhengige av 

beredskapen fra Sortland. Det samme vil gjelde Hadsel i store deler av døgnet, samt 

alle helg- og helligdager når dagbilen står ubemannet. Dessuten vil hele befolkningen 

på Hadsel Innland rammes spesielt. Der er i utgangspunktet ingen ambulanse 

stasjonert, så de er avhengig av beredskap fra Sortland. 

 Forslaget vil innebære en dårligere/ redusert mulighet for støttevirksomhet for annen 

ambulanse ute i akuttoppdrag ved for eksempel hjertestans, hjerneslag og 

trafikkulykker. Ved slike hendelser rykker det i dag, ut to biler så fremt det er mulig. 

Helsegevinsten ved dette er godt dokumentert i tidligere undersøkelser.   

 Hvilken justering som tenkes i forhold til aktivitets- tiden til dagambulansen, lokalisert 

i Hadsel, fremkommer ikke helt klart. Bilen er mye i bruk, både til hjemkjøring av 

pasienter fra sykehus, samt til transport til og fra i forbindelse med ambulansefly. 

Tilgjengelighet av denne ressursen har betydning for den totale beredskapen i 

Vesterålen.  

 Vesterålen, og kanskje særlig Andøya, opplever ofte ekstremvær med mye vind/ 

nedbør. Når man ved flere alvorlige hendelser, slik som trafikkulykker, har erfart at 

helikopter ikke kan fly pga. værforhold/ isingsproblematikk, er det ambulansens 

nærvær man helt og holden må stole på for å få pasienter frem til sykehus.  

 Selv om Lødingen kommune ligger inn under UNN Harstad, hender det at ambulanser 

fra Vesterålen, i noen tilfeller, blir tilkalt for å assistere ved oppdrag i «nabo-

området». Dette gjelder både ved sykdomstilfeller og ved større trafikkulykker hvor 

rask utrykning med flere ambulanser kan være nødvendig. Den foreslåtte reduksjonen 

fra 2 til 1 ambulanser på Sortland vil således kunne påvirke beredskapen også i 

Lødingen.  

Momenter ikke kommentert i planen: 

 Vesterålen har flere store fiskerihavner. I sesongen er det mange gjestearbeidere som 

jobber i fiskeriindustrien, dvs en økning i folketallet. I Øksnes anslås det at 

befolkningen øker med 500-700 personer i disse periodene. 

 Vesterålskommunene har økt bosetting av flyktninger. For 2015 og 2016 vil økningen 

av antall bosatte flytninger og flykninger i asylmottak øke dramatisk.  

 Vesterålen har to flyplasser med sivil trafikk. Andenes flystasjon har i tillegg stor 

militær aktivitet. Det er den sivile ambulansetjeneste som står ansvarlig for 

havariberedskapen også ved Andøya flystasjon.  
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Arbeidsutvalgets uttalelse til forslag til ny driftsmodell: 

Forslaget til plan legger opp til å øke grunnbemanningen i den hensikt å gi rom for 

fagutvikling og kompetanseheving. Samtidig skal man gjennom økningen i 

grunnbemanningen unngå overtid og vikar innleie ved at personellet benyttes mer fleksibelt 

mellom stasjonene.  

 Økning av grunnbemanningen er i utgangspunktet positivt da det kan redusere 

arbeidsbelastning og muliggjøre fagutvikling/ kompetanseheving i arbeidstiden. Faren 

ved forslaget er dersom det går ut over muligheten for vikar-innleie eller bruk av 

overtid. Ved stort fravær vil man da kunne risikere at stasjoner står ubemannet og at 

ambulanser blir tatt ut av drift slik man har opplevd i Ofoten i den siste tiden. Det er 

verd å merke seg at Fylkeslegen i Nordland har bedt UNN HF om en 

sårbarhetsanalyse av ambulanseberedskapen i Ofoten-regionen med grunnlag i den 

situasjonen som har oppstått.       

Konklusjon 

Arbeidsutvalget oppfatter ikke fremlagte forslag som en plan for ambulansetjenesten, men 

som en kutteutredning med fokus på å tilpasse seg svært stramme økonomiske rammer. Det 

samme gjelder vedlegg til høringsutkastet samt de matematiske og statistiske beregninger fra 

Ernst & Young som i sin utforming er vanskelig å vurdere. Arbeidsutvalget har derfor ikke 

tillit til det fremlagte produkt. 

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd anmoder styret i Nordlandssykehuset HF om å avvise 

forslaget til reduksjon av ambulansetilbudet i Vesterålen.   
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Utkast Ny Ambulanseplan - resyme regionale  informasjonsmøter

I forbindelse med utarbeidelsen av ny Ambulanseplan for Nordlandssykehuset, har 
Samhandlingsavdelingen og Pre-hospital klinikk gjennomført regionvise informasjonsmøter

Ambulansesjef Loke Gulliksen har informert, mens Steinar Pleym Pedersen har ledet møtene. I 
møtet i Bodø deltok også klinikksjef Helmer Jakobsen.

Dato Sted Deltakende 
kommuner

29.10 Fauske Fauske, 
Hamarøy, 
Sørfold, Steigen 
og Saltdal.

30.10 Sortland Andøy, Bø, 
Hadsel, Sortland 
og Øksnes.

2.11 Gravdal Moskenes og 
Flakstad

3.11 Bodø Værøy, 
Gildeskål, Meløy 
og Bodø

Samlet har da 16 av våre 21 «primærkommuner» vært tilstede.

Det har i møtene vært understreket at hensikten med møtene har vært å bidra til oppklaring av 
evt. misforståelser, tallberegninger etc. Samtidig har det blitt lagt vekt på at kommunenes 
synspunkter på planen må leveres i egen høringsuttalelse, jfr. brev av 20.10.15
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Med vennlig hilsen

Steinar Pleym Pedersen
Avdelingsleder for samhandling
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