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Et likeverdig helsetilbud - ordføreropprop fra Nordland
Det er spesielle utfordringer i Nord-Norge, det vet vi som bor her. Det er enorme
avstander. For å sikre oss et godt nok helsetilbud er det systematisk bygd ut
luftambulanse. I Oslo løses de fleste oppdrag med en vanlig ambulanse. Du kan ikke
kjøre noen i ambulanse fra Mosjøen til Tromsø.
Anbudskonkurransen om helseforetakenes ambulansehelikoptertjenster for årene
2018 – 2024 endte med valget av bare en privat leverandør for de flyoperative
tjenester og med nedbygging av helikopterkapasiteten. Dette svekker kapasitet og
beredskap til befolkningen i Nord-Norge, både i dagliglivets akuttmedisinske
situasjoner og ved ulykker, hevder medisinsk personell i et innlegg.
Fra 2018 vil det være små helikoptre både i Brønnøysund og på Evenes. De små
helikoptrene flyr saktere, og har dårligere løfteevne og er mer følsomme for dårlig
vær. De kan ikke ta med hundeekvipasjer og annet innsatspersonell uten videre.
Muligheten til å fly ut dykkerteam begrenses. Brannmenn med klippeutstyr kan ikke
tas med til ulykkessteder. Muligheten til å fly kuvøsebarn svekkes og pasienter som
trenger hjerte-lunge får ikke lenger et tilbud.
Dette kommer i tillegg til at Helse Nord har vedtatt en ambulanseplan som fjerner
ambulansen i Hattfjelldal og legger ned ambulansestasjonene på Nesna og i Lurøy.
Summen av dette er en dårligere ambulansetjeneste både på Helgeland og i store
deler av Nord-Norge.
Helseforetakene lyser nå ut anbud på ambulansefly. Her velger de å be om jetfly i
Sør-Norge, men bare propellfly i Nord-Norge. Konsekvensene er ytterligere
forskjeller i tilbud og ikke et godt nok tilbud i Nord-Norge.
Vi krever at det stasjoneres ett ambulansejetfly i Nord-Norge, slik at vi med våre
store avstander får et likeverdig helsetilbud som resten av landet. Folk i Nord-Norge
blør ikke saktere enn folk i Sør-Norge.
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Vi krever derfor en styrking av luftambulansetilbudet i landsdelen, slik at våre
innbyggere i Nord-Norge får den hjelpen de trenger – når de trenger den.
Vi ber derfor helseministeren gripe inn og omgjøre Helse Nords beslutning.
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