UTTALELSE VEDR. FORSLAG TIL NY AKUTTMEDISINSK FORSKRIFT
Det vises til Helsedep.m. høringsbrev til alle kommuner. I vår kommune – Nore og Uvdal –
har administrasjonen valgt ikke å registrere høringsbrevet og således heller ikke lagt fram sak
for politisk nivå.
Undertegnede har de siste dagene hatt henvendelser fra medlemmer/innbyggere i kommunen
som ser med uro på enkelte punkter i forslag til ny forskrift. Medlemmenes synspunkt om
organisering av legevakt og ambulansetjeneste er vel dokumentert i møteprotokoller og
engasjement i 2013 og 2014.
KAP. 2 Kommunal legevaktordning - § 7 Kompetansekrav
Det har over tid vært inngått samarbeid mellom kommuner for å få til en akseptabel
vaktbelastning for legene – jfr. kravet til fastlegene om deltakelse i legevaktordning. Dette har
allerede ført til en sentralisering av legevakter. Forslag til ny forskrift med absolutte krav til
legene – identisk for alle kommuner i landet – vil føre til at tilgjengelighet og reelt tilbud til
befolkningen blir svært ulik i kommunene. Dersom lokal legevakt forsvinner, vil det heller
ikke være mulig å beholde lokale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp.
Kommunene har betydelige forskjeller i forhold til geografi, avstander, befolkning. For
mange formelle krav til landets legevakter vil gjøre det svært vanskelig å etablere
hensiktsmessige vaktordninger og kommunal helsetjeneste der pasienten bor. En
ytterligere sentralisering av legevakter vil ikke føre til et bedre helsetilbud for
befolkningen i vår kommune.
KAP. 3 Ambulansetjenesten
Forslag til forskrift omtaler ikke utrykkingstid/responstid – tid fra ambulansesentral til
pasient. Det har vært forslag fra Helseforetaket vi sokner til, om redusering av antall
ambulanser og flytting slik at utrykkingstiden/responstiden vil bli betydelig økt for store deler
av kommunen.
Det er svært viktig at slagpasienter, hjertepasienter m.fl. får rask hjelp – livreddende
behandling. Da må noen nå fram før det er for seint.
Med dagens situasjon vil de fleste pasienter i vår langstrakte kommuner kunne nås av stedlig
ambulanse i løpet av 20 - 25 min. Etter det en er kjent med er dette en anbefalt
utrykkingstid/responstid pr. i dag.
Det må settes krav til utrykkingstid/responstid på max. 20 min.
Dersom dette ikke lar seg løse med ambulansebiler, må flere ambulansehelikoptere enn i dag
være i tjeneste.
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