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Til ordførere i Norges kommuner       7.Februar 2023  
 

 
Varsko om svekket ambulanseberedskap  
 
Ambulanseforbundet i Delta er meget bekymret for akuttberedskapen, og oppfordrer 
dere som ordførere til å bidra til å tydeliggjøre situasjonen overfor myndigheter og 
politiske partier. 
 
Ambulansetjenesten er i rask endring, med stadig økende krav til yrkesutøvelsen. Denne 
utviklingen der man i stor grad blir et sykehus på hjul har også ført til stadig sterkere krav 
til kompetanse for de som skal jobbe i ambulansetjenesten, både hos fagarbeidere og 
paramedisinere.  
 
Samtidig ser vi utviklingstrekk knyttet til akuttmedisinsk beredskap som bekymrer oss. 
Her vil vi blant annet trekke frem den nye akuttmedisinske forskriften, som drar oss i feil 
retning og svekker kravene til kompetanse i prehospitale tjenester. Når man opplever 
problemer med å dekke lov- eller forskriftskrav, må man intensivere innsatsen for å 
etterkomme det som kreves, ikke lempe på kravene slik man gjør nå.   
 
Når det gjelder vikarer eller kortere engasjement, så kan vi ikke akseptere annet enn 
faglig egnet personell i ambulansen. I en rekke andre helse- og beredskapsyrker, som 
politi og lege, ville man aldri ha firt på kravene til kompetanse for vikarer. Det kan man, 
etter vår og mange andres oppfatning, heller ikke gjøre i ambulansen. Et godt eksempel 
er hjertestans. Mange som tilfeldigvis er til stede vil kunne få hjertet til å slå igjen med 
hjelp av en helautomatisk hjertestarter, men hva med den videre livreddende jobben?  
Det må være riktig kompetanse på plass raskest mulig for å kunne holde hjertet i gang.  
 
Det pågår nå flere politiske prosesser som vil være avgjørende for akuttberedskapen. I 
anledning oppfølging av Stortingets vedtak om lovfestet responstid for ambulanser, vil 
Ambulanseforbundet advare mot at man skal innføre en median responstid. Man må 
heller innføre samme krav til responstid som i branntjenesten. For å sikre riktig 
akuttmedisinsk beredskap med kompetent ambulansepersonell, må en responstid gjelde 
for første ambulanse på stedet, og ikke bli målt ut fra «første ressurs på stedet», som kan 
bety hvem som helst. Det må være riktig kompetanse når sykdommen eller ulykken 
inntreffer.  
 
Vi minner også om hva som er avgjørende når man mistenker hjerneslag; da teller hvert 
sekund og minutt og pasienten må umiddelbart sendes med ambulanse til sykehus for CT. 
Her vil andre ressurser enn ambulanse bety tap av tid og «første ressurs på stedet» vil gi 
feil bilde av registrert responstid hva angår konsekvenser for pasienten. Det er tross alt 
pasientene dette handler om. 
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Dersom fryktede endringer for responstid blir en realitet, vil det kunne medfører en 
betydelig svekkelse av akuttberedskapen, særlig i distriktene.  
 
Vi oppfordrer derfor alle ordførere og kommuner om å sende samme signaler som oss til 
myndigheter og politiske partier  
 
Hvis dere har spørsmål eller ønsker nærmere kontakt med Ambulanseforbundet kan jeg 
kontaktes på telefon 480 83 305 eller epost : yttre@online.no 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ola Yttre ( Sign)        
Leder i Ambulanseforbundet i Delta        


