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HØRINGSUTTALELSE FRA HOLMESTRAND KOMMUNE

FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING AV NØDMELDETJENESTEN (112-RAPPORTEN)
— HØRINGSUTTALELSE FRA HOLMESTRAND KOMMUNE.

Det vises til høringsbrev av den 10.07.09 med høringsfrist den 28.10.09.

Holmestrand kommune støtter utvalgets forslag om valg av modell C med utalarmering og
ressurskoordinering for brann, redning og ambulanse i 112-sentralen. Vi håper dette kan være første
skritt på veien mot en integrert utøvende tjeneste for brann-, redning og ambulanse slik en har gode
erfaringer med i andre land. Fra 14 august i år tilsluttes Holmestrand kommune det
interkommunale brannvesen i Vestfold; VIB. Høringsuttalelsen derfra vil også være representativ
for Holmestrand kommunes syn når det gjelder det brannfaglige området.

Vi vil få bemerke at modell C også har åpenbare utfordringer m.h.t, taushetspliktsbestemmelsene,
men disse synes ivaretatt gjennom forslaget. Pressen vil imidlertid få mer begrenset tilgang til
informasjon når helseopplysninger i større grad kobles til annen informasjon. Dette oppleves ikke
som et problem.

Vi ser en stor utfordring ved samling til 7-8 sentraler ved at få og store sentraler skal forholde seg til
svært mange aktører i helsetjenesten. Vi tenker først og fremst på pleie- og omsorgstjenestene,
legevaktene og fastlegene i kommunene. Det er viktig at sentralene rigges slik at de muliggjør
samhandling med lokale aktører ut fra lokale forhold og ulik organisering av tjenestene.
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Det er helt nødvendig at sentralene bemannes med personell med både formell helsefaglig
kompetanse og helst arbeidserfaring fra utøvende helsetjeneste utenfor sykehus. Det må sikres
profesjonell veiledning til publikum på alle fagområder ved de nye sentralene.
Vi er opptatt av at nødmeldetjenesten skal fremstå som enkelt og oversiktlig slik at den som melder
om behov for hjelp opplever rask og effektiv håndtering og bistand i den oppståtte situasjon.

Det er viktig å være klar over at en ved formalisering av samarbeidet med kommunene, ikke kan
forplikte fastlegene på samme måte som ansatt personell. Det er således helt nødvendig å sikre
samhandling med fastlegene særskilt. Det vises for øvrig til St. meld. 47 og de tiltak som der
foreslås for at fastlege igjen i større grad skal delta i den akuttmedisinske kjeden.

Trine Bakkeli
For rådmann Thor Smith Stickler
Holmestrand kommune
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