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Ny akuttmedisinforskrift—Supplerendehoringsuttalelse

Det vises til Ambulanse Midt-Norges høringssvar til utkast til ny akuttmedisinforskrift, datert
den 15. september 2014. Ved en beklagelig inkurie falt kapittel 11 Hjemmevakt, ut av vårt
høringssvar. Vi er klar over at høringsfristen nå er passert, men ber likevel om at det følgende
avsnittet legges ved vårt opprinnelige høringssvar og følger det videre arbeidet med
forskriften.

11. Hjemmevakt

Vi registrerer at departementet i utkast til ny akuttmedisinforskrift fortsatt vil gjøre det mulig
å drive ambulansestasjoner med såkalt hjemmevaktturnus, under forutsetning av at begge av
to unntaksbestemmelser må være oppfylt. Ambulanse Midt-Norge støtter at denne muligheten
enda en tid blir holdt åpen. Det må forutsettes at det i hvert enkelt tilfelle gjøres grundige
vurderinger av forsvarlighet. Med dagens organisering av ambulansetjenesten, og sett i
forhold til de økonomiske rammer som settes av til ambulanseberedskap, er dette en
forutsetning for å kunne tilby tilfredsstillende ambulansedekning i de mest grisgrendte deler
av landet.

Vi vil understreke at hjemmevaktturnus ikke er en organisasjonsfonn for framtida. Ofte fører
denne type ordninger til at personellet må bo på ambulansestasjonen fordi de ikke har
hjemmeadresse tilstrekkelig nær stasjonen til å kunne rykke ut tidsnok. Personellet må også
være tilgjengelig for arbeidsgiver (utrykning) i vesentlig flere timer pr årsverk enn ansatte i
ordinære tilstedevaktordninger. Dette fører ofte til sviktende rekruttering til enheter med slike
ordninger. Kombinert med vanligvis lavt kjøregrunnlag (begrenset antall pasientkontakter) vil
dette på sikt utarme den faglige kvaliteten ved slike enheter. Vi anbefaler at departementet
definerer hjemmevaktturnus som en overgangsordning som skal fases ut, og at det fastsettes et
antall år før slike turnuser skal være avviklet. Det tilrådes at dette kobles sammen med økte
muligheter for differensiering av ambulansetjenestene, og at det i veiledning til forskriften
antydes at tjenester som løser både kommunale oppgaver og oppgaver som faller inn under
spesialisthelsetjenestens ansvarsområde kan være framtidige løsninger. Ett nærliggende
konsept her er «community paramedic».
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Med vennlig hilsen og på forhånd takk.

on Gammelsæter
Administrerende Direktør
Ambulanse Midt-Norge HF
hakon. ammelseter ambulanse-midt.no
www.facebook.comlambulansemidt


