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LHL Oppland hadde årsmøte i Øyer 17. mars. Der vedtok årsmøtet følgende uttalelse om krav til 
styrking av de prehospitale tjenestene i Oppland: 
 
 
 

 
Behov for å styrke de prehospitale tjenestene i Oppland 

Prehospitale tjenester i Oppland omfatter både hjulambulanser og luftambulanse. 

I Oppland har vi Luftambulansen på Dombås-basen og hjulambulanser stasjonert rundt om i fylket.   

 

Oppland er et stort fylke med store geografiske avstander til nærmeste akuttsykehus, spesielt for de som bor i 

nordvestlige deler av fylket. Avstanden til lokalmedisinsk sentre er også stor for noen. Bruk av ambulanse til 

lokalmedisinsk senter er medisinsk nødvendig i en del tilfeller. 

I den planlagte endringen av sykehusstrukturen i Helse Sør-Øst, kan nærmeste akuttsykehus bli flyttet og føre til 

enda lengere transportetapper for en del. Dette vil føre til økt tidsforbruk for ambulanser, og følgelig svekke 

tilgangen til de prehospitale tjenester om ikke kapasiteten blir økt.   

Luftambulansen har ca. 700 oppdrag per år, og det har vært stabilt over tid. Været kan hindre Luftambulansen i å 

utføre enkelte oppdrag. 

I dag har noen inntil 240 kilometer til nærmeste akuttsykehus, og inntil 100 kilometer til lokalmedisinsk senter. I 

enkelte deler av fylket er det allerede knapphet på tilgang på ambulanser, og det blir vurdert medisinsk i hvert 

enkelt tilfelle (jfr. GD intervju av turnuslege høsten 2017).   

Oppland er et turistfylke med store, viktige og populære turistattraksjoner, skidestinasjoner, og frilufts- og 

hytteområder. Noen kommuner opplever en dobling av antall personer i sitt område deler av året. I tillegg er 

Oppland et fylke med fjelloverganger mellom ulike landsdeler, og ekspressbusser som kjører mange ganger i 

døgnet gjennom fylket. Mange turister, økt aktivitet og økt trafikk øker risikoen for ulykker og skader, som krever 

en ambulansetjeneste som er dimensjonert for å ta hensyn til også disse forholdene, ikke bare til fylkets faste 

innbyggertall.  

For personer som kommer i en akutt medisinsk nødsituasjon, er det påkrevet at de kommer raskt til behandling. 

For disse er tilgang til gode og effektive prehospitale tjenester avgjørende.  

 



 

Ambulansetjenesten skal bidra til trygghet for grupper med økt risiko for nye akutte hendelser, som hjerte- og 

lungesyke, og slagrammede (for eksempel er 25 prosent av hjerneslagene residiv slag). 

Fødende krever også rask tilgang til ambulanse (de lokalmedisinske sentrene har jordmorvakt).  Om fødsel skjer i 

tilknytning til jordmorvakten, blir den fødende etter nedkomst transportert til akuttsykehus i Lillehammer/Gjøvik 

eller Ringerike sykehus. I ambulansene er det ingen, eller i alle fall dårlig mulighet, for sikring av babyer. Dette 

må bedres. 

I Helse Sør-Øst sine planer for sykehusstrukturen i Innlandet, heter det at det blir flere pasienter som blir 

behandlet dagkirurgisk, det blir kortere liggetid osv. Dette vil føre til flere transportoppdrag av svært syke 

pasienter. Det kan også føre til reinnleggelse, og følgelig flere transportoppdrag, slik erfaringen er fra Sykehuset 

Østfold og Akershus universitetssykehus HF.  

Antall ambulanser har ikke økt i takt med økningen i antall oppdrag og antall pasienter. Ifølge den nasjonale 

kvalitetsindikatoren for veiledende responstid for akuttoppdrag, skal ambulansen ved akutte hendelser i 90 

prosent av tilfellene være framme innen 12 minutter i byer og tettsteder og innen 25 minutter i grisgrendte strøk. 

Ifølge Helse-Norge var måloppnåelsen i Oppland i 2017 henholdsvis 70,4 prosent for tettbygde strøk og 81,6 

prosent for grisgrendte strøk. Dette er ikke godt nok, og fører til utrygghet og bekymring i befolkningen. LHL 

krever sammen med Ambulanseforbundet lovfesting av responstid.  

 

I tillegg til dette krever årsmøtet i LHL Oppland at: 

 den vedtatte helikopterbasen ved Mjøsbrua etableres så snart som mulig, uavhengig av 

sykehusutbyggingen 

 alle ambulanser oppgraderes med nødvendig medisinsk- og teknisk utstyr som for eksempel utstyr for 

hjertekompresjon 

 alle ambulanser bemannes med minst to ambulansearbeidere og at disse til en hver tid er faglig 

oppdatert 

 ambulanser skal ikke erstattes av enmannsbetjente ambulanser 
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