
11,

FINNMARK FYLKESKOMMUNE
FINNMARKKU FYLKKAG1ELDA
Sentraladministrasjonen
GuovddUhalddahus

Vår dato: 1712.2014 Vår ref: 201302549-42

Arkivkode: Deres ref.

Gradering: Saksbehandler: Britt Somby-
Solaas
Telefon: +4778963056
Britt.Sornby-Solaas@ffk.no

Det kongelige helse- og
omsorgsdepartement
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Akuttutvalgets clelrapport - høringsuttalelse

Finnmark fylkeskommune vil med dette gi en høringsuttalelse på Akuttutvalgets delrapport om
de akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus.

Finnmark fylkeskornmune vil igjen påpeke at det er svært korte høringsfrister på sa vidt viktige
samfunns- og helsespørsmål. Det har ikke vært mulig for oss å fremme denne saken for politisk
behandling pga 5 ukers høringsfrist. Høringsuttalelsen kommer derfor direkte fra fylkesordførere.

Innledning
Finnmark fylkeskommune mener på lik linje med Akuttutvalget at rettferdighet og likhet er viktige
verdier i samfunnet. Målet må være likeverdige helsetjenester til alle innbyggere, uavhengig av
diagnose, bosted, personlig økonomi, alder, kjønn og etnisk bakgrunn og den enkeltes
livssituasjon, For finnmarkinger vil nærhet, kvalitet, stabilitet og medisinsk faglig kompetanse i
tjenesten være viktige verdier.

Felles planlegging av akuttmedisinske ressurser
Finnmark fylkeskommune støtter forslaget om at de lovpålagte samhandlingsavtalene mellom
kommuner og helseforetak revitaliseres og utvikles til også å gjelde akuttmedisinske tjenester.
Det må gjennomføres jevnlig risiko- og sårbarhetsanalyser for å sikre at det akuttmedisinske
tilbudet står i forhold til de reelle behovene. Det er spesielt vikfig å ivareta behovene knyttet til
forhold som spredt bebyggelse og små kommuner der man mangler eller har darlig kapasitet
innen en eller flere tjenester.

Ved utarbeidelse av felles plan mellom kommuner og helseforetak bør også hensynet til den
samiske befolkningen inngå.

Akuttmedisinske tjenester i kommunene
Finnmark fylkeskommune mener at det må være klare føringer på å styrke kompetanse og
organisere de ulike tjenestene slik at det akuttmedisinske tilbudet blir helhetlig og vil gi trygghet
til befolkningen. Vi savner en beskrivelse av hvilke andre funksjoner som skal inngå i det
akuttmedisinske tilbudet og hvordan styrke kompetansen i kommunene. Dette gjelder rollen til
omsorgsfjenesten, brannvesenet og andre etater med helsefaglig kompetanse. Vi mener at det
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også bør vurderes andre tiltak, som for eksempel hjertestarter ogieller andre tekniske løsninger i
det offentlige rommet som kan håndteres av frivillige organisasjoner eller private virksomheter.

Ledelse og samordning i prehospitale tjenester i spesialisthelsetjenesten
Finnmark fylkeskommune støttet forslag om å utvikle regionale planer de for prehospitale
tjenestene der lokale samarbeidsavtaler og planer mellom helseforetak og kommunene inngår.
Det lokale og det flerkulturelle hensyn må ivaretas i disse avtalene.

Kvalitet, pasientsikkerhet og forskning
Finnmark fylkeskommune mener at det er viktig at nødmeldetjenesten må ha en funksjon med
en samisk språklig kompetanse. Dette hensynet bør beskrives i de prehospitale tjenestene.

Vi mener også at det viktigste er at kvalitet og pasientsikkerhet utvides til å gjelde
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Det er en måte å korte ned på responstiden for
pasienten.

Responstid
Finnmark fylkeskommune mener det ikke er realistisk at 90 % av Finnmarks befolkningen vil nås
av legevakten innen 40 minutter. For å nå målet bør helseforetak og kommunene se på
muligheter innen teknologi, kompetanseøkning i helsetjenester og andre kommunale tjenester
samt vurdere muligheten for bruk av frMlligsektor og private.

Utdanning innen ambulansefaget
Finnmark fylkeskommune støtter forslaget om å etablere en nasional høyskoleutdanning innen
ambulansefaget og at dagens fagplaner for ambulanseutdanning revideres, dette med bakgrunn
i at pasientens første møte med helsetjenesten ofte er ambulansepersonalet uten legestøtte. Vi
mener at det øyeblikket kan være avgjørende for pasientens videre helsehjelp. Derfor må
ambulansepersonell være faglig i stand til ø-hjelp der og da.

Medisinsk nødmeldetjeneste og faglig samarbeid med politi og brannvesen
Finnmark fylkeskommune støtter forslaget om at AMK-sentraler må videreutvikle faglig
samarbeid med nødmeldesentralene i de andre nødetatene (brann, politi).

Generelt mener vi at samarbeid mellom nødetatene bør styrkes slik at befolkningens sikkerhet
blir ivaretatt best mulig.
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