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Ambulanseberedskap - etter styresak 79/2021 

På vegne av kommunene Beiarn, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Moskenes, Saltdal og Steigen, 
ser vi positivt på at Nordlandssykehuset ønsker å videreføre stasjonsvakt for 
ambulansetjenestene.  

Styret behandlet i sitt møte 8. september en sak om dette, der direktøren gis fullmakt til å 
etablere en midlertidig løsning, med målsetning om at alle hjemmevaktsordninger skal kunne 
opphøre fra 01.10.21. Videre vises det til at tidligere styrevedtatte planprosess for å etablere 
endelig struktur kommer i løpet av 2022.  

Vi tar for gitt at fullmakt om endret stasjonsplassering osv. kun skal ivareta de endringene 
som ble innført i forbindelse med pandemitiltaket, og at punkt 1 innebærer videreføring av 
dette.  

Vi forutsetter at enhver endring eller reduksjon som hører hjemme i en større prosess, 
avventes til denne.  

Kommunene har en forventning om å bli involvert og bli hørt om eventuelle endringer i 
struktur og organisering, og at dette kommer som del av en grundig prosess.  

Med vennlig hilsen 

 

Britt Kristoffersen      Monika Sande 
Ordfører Hábmera suohkan/Hamarøy kommune  Ordfører Beiarn kommune 
 
Bjørn Magne Pedersen     Mette Bjørnvik 
Ordfører Gildeskål kommune     Varaordfører Meløy kommune 
 
Lillian Rasmussen      Rune Berg 
Ordfører Moskenes kommune    Ordfører Saltdal kommune 
 
Aase Refsnes 
Ordfører Steigen kommune 
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SÆRUTSKRIFT 
  Arkivreferanse: 2021/1678-1 

Saksbehandler: Aase Refsnes 

 

Sakens gang 
Saksnummer Møtedato Utvalg 

63/21 08.09.2021 Formannskapet 

 

Uttalelse - Ambulansetilbudet i Steigen 
 
Formannskapets behandling av sak 63/2021 i møte den 08.09.2021: 

 

Vedtak 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling. 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Steigen kommune krever at Nordlandsykehuset tar lærdom av de positive 
samfunnsendringene Covid-19 pandemien har medført, og fortsetter med stasjonsvakt mens 
utredningsarbeidet knyttet til ambulansetjenesten og styrets beslutning knyttet til dette er 
avklart.  

 

 
 

Bakgrunn for saken 

 
Det er snakk om liv og helse – vi krever god ambulanseberedskap i Steigen!  

 
Nordlandsykehuset, som har ansvaret for organisering av ambulansetjenesten, har siden 
pandemien startet hatt stasjonsvakt for ambulansene i kommunene Meløy, Gildeskål, 
Saltdal, Beiarn, Steigen og Hamarøy. Ambulansetjenesten har i disse kommunene tidligere 
operert ut ifra hjemmevakt. Stasjonsvakt er det som er vanlig i Norge i dag, og det er kun få 
vaktdistrikter som enda bruker hjemmevakt i ambulansetjenesten.  



Nå har Nordlandssykehuset meddelt at de pr. 1 oktober vil avvikle alle ekstra tiltak som ble 
satt i gang pga. pandemien, og at ambulansetjenesten i de 6 kommunene i Salten må gå 
tilbake til hjemmevakt. Dette er Steigen kommune uenig i på følgende bakgrunn:  

Responstid: Stasjonsvakt gir kortere responstid for ambulansetjenesten (tiden det tar fra 
AMK er varslet til ambulanse er på hendelsessted). Dette henger sammen med ulike krav til 
ambulansens reaksjonstid ved ulike vaktordninger; fra stasjon inntil 2/5 min (hhv aktiv/passiv 
tid) og fra hjemmevakt inntil 10 min. I en geografi med svært lange avstander, vil det være en 
fordel at de to ambulansearbeiderne som skal rykke ut er lokalisert sammen på stasjon.  

Et bedre faglig miljø: Ambulansearbeideren i Norge i dag er høyt kvalifisert, og den 
behandlingen som blir gitt kan bidra stort til den videre behandlingen på sykehuset. 
Erfaringen fra stasjonsvakten tilsier at når man samlokalisert, vil det bidra til et bedre faglig 
miljø og mulighet for kontinuerlig trening. Personellet starter oppdrag sammen og etablerer 
raskere en felles situasjonsforståelse. 

Rekruttering: Rekruttering til ambulansetjenesten i distriktene har, sammen med mange 
andre yrker, vært krevende og bidratt til usikkerhet rundt tjenesten. Når vikarer må hentes inn 
fra andre steder, oppleves det som betraktelig enklere når det er stasjonsvakt. For eksempel 
har rekrutteringsutfordringer ført til at Beiarn i 2019 hadde 100 dager uten ambulanse 
stasjonert i kommunen.  

I dag er det kun en veiledende responstid som et minstekrav: 

- 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 

Nå har Stortinget i vår bedt regjeringen om å forskriftsfeste responstider i 
ambulansetjenesten, slik vi kommunene har på Brannvesenet.  

Steigen er blant de områdene i Norge som er lengst unna sykehus og med store interne 
avstander i ambulansevaktdistriktene. Vi frykter at de veiledende minstekravene på 
responstid blir enda vanskeligere å nå uten stasjonsvakt og at liv vil gå tapt i våre mange 
griskgrente strøk i Salten. Vi krever derfor at vi har en ambulansetjeneste som gir kortest 
mulig responstid og som hele tiden tiltrekker seg kvalifisert personell til ambulansetjenesten.  

Styret i Nordlandsykehuset har sagt at de ønsker å se på mulighetene på å gå fra 
hjemmevakt til stasjonsvakt, og denne prosessen nå pågår. Steigen kommune krever at 
Nordlandsykehuset tar lærdom av de positive samfunnsendringene Covid-19 pandemien har 
medført, og fortsetter med stasjonsvakt mens utredningsarbeidet knyttet til 
ambulansetjenesten og styrets beslutning knyttet til dette er avklart.  
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Vedtak Uttalelse - Ambulansetilbudet i Steigen 
 
 
Formannskapets behandling av sak 63/2021 i møte den 08.09.2021: 
 

Vedtak 
Enstemmig vedtatt som innstilling. 

 

 
 

Klageadgang 
Du kan klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra du har 
mottatt vedtaket. Begrunnet klage sendes til postmottak@steigen.kommune.no  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lisbeth Aalstad 
Utvalgssekretær 
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Vedlegg: 
1 Saksprotokoll Uttalelse - Ambulansetilbudet i Steigen 
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Nordlandssykehuset HF 
Att: Styreleder og adm.dir 
 
  Bodø, 17. september 2021 

 
Uttalelse som gjelder ambulansetjenesten i Salten 

Salten Regionråd har i sitt møte den 17. september  2021 vedtatt uttalelse vedrørende 
overnevnte. 

Utskrift av møteprotokollen følger vedlagt.  

Vedtaket er enstemmig og vi ber om at uttalelsen tas med i den videre behandlingen av 
saken. 

 
Med vennlig hilsen 

 

Salten Regionråd 

Ida M. Pinnerød (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.)  
leder daglig leder   
  
 
 
Kopi: 
Kommunene i Salten Regionråd 
 
 
 
Arkiv: SR/2021  
Dokument: br20210917 - følgebrev vedrørende uttalelse ambulansetjenesten i salten 
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 17. september 2021  
 
Sak: SR-sak 32/21c 
 Uttalelse vedrørende ambulanseberedskap i Salten 

 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Gildes-
kål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.  

Salten Regionråd viser til pågående prosess rundt ambulansetjenesten i Salten og har i sitt 
møte den 17. september 2021 vedtatt følgende enstemmige vedtak / uttalelse: 

Salten Regionråd ser positivt på at Nordlandssykehuset ønsker å videreføre stasjonsvakt for 
ambulansetjenestene. Stasjonsvakt vil gi kortere responstid i et område med lange avstander 
til sykehus, et bedre faglig miljø for ambulansearbeiderne og bidra til å sikre rekruttering til en 
livsviktig tjeneste.  

Salten Regionråd imøteser en større prosess knyttet til den tidligere styrevedtatte planpro-
sessen for å etablere endelig struktur og organisering i ambulansetjenesten, og ser frem til et 
tett samarbeid mellom Nordlandssykehuset og involverte kommuner. 

Derimot ser Salten Regionråd med bekymring på den prosessen som er knyttet til å videre-
føre stasjonsvakt og de strukturendringene i ambulansetjenesten som både ble foreslått og 
diskutert i styremøte 8. september 2021, og som nylig har blitt kjent etter drøfting med ansat-
teorganisasjonene.  

Salten Regionråd vil ikke akseptere en rask svekkelse i beredskapen i regionen. Salten Re-
gionråd forutsetter at enhver endring eller reduksjon som hører hjemme i en større prosess 
og endringer i struktur, avventes til den tidligere styrevedtatte planprosessen. Kommunene 
har en forventning om å bli involvert og bli hørt om eventuelle endringer i struktur og organi-
sering, og at dette kommer som del av en grundig prosess med bakgrunn i grundige risiko – 
og sårbarhetsanalyser.  

 



Åpent brev til Styret i Helseforetaket Nordlandssykehuset v/ Styreleder Odd Roger Enoksen. 

 

Vi har blitt kjent med forslaget om å fjerne en av fire ambulanser i område 3, Steigen og Hamarøy. Et 

slikt forslag vekker forståelig nok både harme, fortvilelse og utrygghet hos befolkningen i begge 

kommunene. 

Vi har forståelse for at Helseforetaket står i en presset økonomisk situasjon, men vi ikke kan godta at 

sikkerhetsnettet vårt brukes som salderingspost. 

Når vi vet at dagens modell, med anbefalt normtid på 25 min respons i områder som Nord-Salten, 

allerede er vanskelig å oppfylle, er det helt uforståelig at det foreslås en løsning som vil øke 

responstiden vesentlig i enkelte tilfeller. Forslaget som ligger på bordet vil i de tilfeller der den ene 

ambulansen i Steigen allerede er på vei til Bodø gi en utrykningstid på over en time for den bilen som 

står på Hamarøy og som skal praktisere som bil nummer to. Når slike situasjoner oppstår vil også 

beredskap på Hamarøy svekkes betraktelig. Merk at vi bruker NÅR og ikke HVIS, for dette kommer til 

å skje. Og det kommer til å skje flere ganger. Vel er vi gode å både planlegge og stå i kø i Nord-Salten, 

men verken fødsel, hjerneslag eller bilulykker er scenarier vi kan planlegge for. Og alvorlig sykdom 

spør ikke om tidspunktet passer. 

Nord-Salten strekker seg over et areal på vel 2000 kvadratkilometer med over 5000 innbyggere, det 

bor folk og utøves næringsvirksomhet i hele regionen fra sentrale områder til de ytterste 

ytterpunkter. Vi har for tiden «fødsels-boom» i hele regionen, vi sysselsetter svært mange i såkalte 

høyrisiko-yrker, andel eldre innbyggere ( og dermed større risiko for alvorlig og akutt sykdom ) er høy 

og vi har en ulykkesbelastet strekning av E6 gjennom Hamarøy. Vi bor i en region som har en av 

landets lengste avstand til nærmeste sykehus med en kjøretid på opptil tre timer. Da sier det seg selv 

at vi kan ikke basere vår beredskap på flaks eller uflaks, om hvorvidt det finnes tilgjengelig hjelp når 

vi trenger det eller om vi må trekke kølapp når uhellet er ute. 

Strukturelle endringer som medfører en slik betydelig reduksjon av beredskap, skissert i forslaget, 

bør nøye utredes før de iverksettes. De involverte bør få bred og reell medvirkning når 

risikovurderinger gjøres og beslutninger bør tas på faglig dokumentert grunnlag.  

Vi ber styret om ikke å foreta et vedtak på en dårlig og lite gjennomarbeidet hasteløsning. Det holder 

ikke for oss å argumentere med at dette er midlertidig inntil forsvarlige utredninger er gjort i løpet av 

2022, vår beredskap kan ikke settes på vent. Vi krever at ambulansetjenesten i Nord-Salten får bestå 

med fire ambulanser og at stasjonsvaktordning i Steigen opprettholdes og videreføres. 

Når budsjett og økonomi settes opp mot faren for tap av liv og helse, bør det ikke eksistere tvil om 

hvilke faktorer som skal veie tyngst. Verken i Steigen og Hamarøy, ei heller i Bodø og på Fauske!!! 

 

Rita Lorentsen 

Christina Falch Holmvåg 

Steigen Senterparti 

 

 



Uttalelse  

Ambulanseberedskap i Steigen 

Steigen kommunestyre ser positivt på at Nordlandssykehuset ønsker å videreføre stasjonsvakt for 

ambulansetjenestene. Stasjonsvakt gir kortere responstid i et område med svært lange avstander til 

sykehus, et bedre faglig miljø for ambulansearbeiderne og bidra til å sikre rekruttering til en livsviktig 

tjeneste i vår kommune.  

 

Steigen kommunestyre vil ikke akseptere en svekkelse av beredskapen i kommunen og at det 

strukturen med antall biler i kommunen reduseres. Det vil bidra til mange samtidskonflikter og vil 

bidra til enda høyere responstid for svært mange innbyggere. Steigen kommunestyre er derfor glad 

for at direktøren i Nordlandssykehuset ikke fremmer dette forslaget på nåværende tidspunkt.  

 

Steigen kommunestyre imøteser en større prosess knyttet til den tidligere styrevedtatte planprosess 

for å etablere endelig struktur og organisering i ambulansetjenesten. Steigen kommunestyre har en 

klar forventning om å bli involvert og bli hørt om eventuelle endringer i struktur og omorganisering i 

kommunen, og at dette kommer på bakgrunn av grundige risiko – og sårbarhetsanalyser som alle er 

kjent med. Som folkevalgte i Steigen kommunestyre kommer vi ikke til å akseptere en reduksjon i 

ambulanseberedskapen i Steigen som går på bekostning av liv og helse.  

 

Steigen kommunestyre, 22. September 2021  
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