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Prehospitale tjenester og tilgjengelighet (transport) 
Nasjonal helse- og sykehusplan 

 

 
Malmtogene fra Nord-Sverige til Narvik frakter verdier for over 20 milliarder kroner årlig. Fra 2015 

antas veksten å bli på mange titalls prosent. Den nye kai 7 i Narvik havn vil ha kostet over to milliarder 

kroner når den står ferdig.  (Foto: Fredric Alm/LKAB, Per-Helge Berg, Fremover) http://www.nord24.no/nyheter/neste-ar-kan-

verdens-sterkeste-tog-frakte-verdier-for-godt-over-20-milliarder-kroner-til-narvik/s/1-5346252-7367408  

 
UNN Narvik (Foto: Kristoffer Klem Bergersen) 
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Bakgrunn  
 

Stortinget behandlet Nasjonal helse- og sykehusplan 17. mars i år. Etter påfølgende foretaksmøte og 
styrebehandling, utarbeidet Helse Nord et mandat for oppfølging. Oppdraget UNN HF har fått fra 
Helse Nord RHF er å utrede innhold og organisering av kirurgisk akuttberedskap og 
traumeberedskap, fødetilbud og elektiv kirurgi, og utrede løsninger for framtidig akuttberedskap.  
 
Se prosjektmandat fra Helse Nord av 05.07.2016 i linken under: https://unn.no/om-oss/nasjonal-
helse-og-sykehusplan.   
 
Se tilsvarende utredning for Nordfjord sykehus 
(http://www.helsevest.no/no/FagOgSamarbeid/Framtidaslokalsjukehus/Documents/sr/10%20Akutt
%20traume%20-%20raude%20responsar%20i%20Nordfjord.pdf).  
  

Arbeidet er organisert med en prosjektgruppe oppnevnt av adm. dir. Prosjektgruppen har behov for 

faglige innspill på områdene prehospitale tjenester og tilgjengelighet (transport) for sykehusene i 

UNN HF. Akuttmedisinsk klinikk er bedt om å komme med faglige innspill til de prehospitale 

tjenestene og transport. Leveransen skal bygge på nasjonale føringer og regionale og lokale vedtak 

og planer. Det er tilstrekkelig med korte fakta-notat, tall, kart og tabeller. I stor grad vil svarene 

kunne bygge på utdrag fra foreliggende rapporter og tidligere utredninger. 

 

 Beskriv AMK og bilambulansetjenestene (lokalisering, oppdrag, bemanning, etc.) 
Se tilsvarende utredning om Stord sykehus, Helse Vest RHF 
https://helsevest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt%20og%20program/Odda%20og%20Stord
%20sjukehus/Prosjektrapport%20Stord%20sjukehus%2021.%20juni%202016-
med%20forside_.pdf  

 Gi oversikt over stengning av veier o.l. basert på tilgjengelig statistikk fra Vegvesen el.l. 

 Gi tabellarisk oversikt over transporttider med bil (vanlig og utrykning), helst med antatte data 
etter åpning av brua over Rombaksfjorden. 

 Beskriv luftambulansetjenesten med responstider, regularitet, etc. 
o Av alle oppdragene, hvor stor andel er knyttet til kirurgiske problemstillinger og traume 

og til fødselsomsorgen. 
o Gi evt. data som kan belyse omfang av situasjonen «Når helikopteret ikke kommer», jf. 

utredninger/analyser i Helse Vest RHF (Stord, Nordfjordeid). 

 Kartlegging av «rød respons» fra AMK-sentralen(e) relatert til skader/ulykker (med 
traumerelatert innleggelsesgrunn).  

o Klargjør begrepet overtriagering. 
o Klargjør alvorlige traume/skade vs. mindre alvorlige skader/traumer (hverdagsskader). 
o Bruk evt. politidata om ulykker dersom relevant, jf. Helse Nord. 

 Drøfte og definere begrepet stabiliseringskompetanse (må samordnes med kirurgisk fagmiljø). 
 

 

  

https://unn.no/om-oss/nasjonal-helse-og-sykehusplan
https://unn.no/om-oss/nasjonal-helse-og-sykehusplan
http://www.helsevest.no/no/FagOgSamarbeid/Framtidaslokalsjukehus/Documents/sr/10%20Akutt%20traume%20-%20raude%20responsar%20i%20Nordfjord.pdf
http://www.helsevest.no/no/FagOgSamarbeid/Framtidaslokalsjukehus/Documents/sr/10%20Akutt%20traume%20-%20raude%20responsar%20i%20Nordfjord.pdf
https://helsevest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt%20og%20program/Odda%20og%20Stord%20sjukehus/Prosjektrapport%20Stord%20sjukehus%2021.%20juni%202016-med%20forside_.pdf
https://helsevest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt%20og%20program/Odda%20og%20Stord%20sjukehus/Prosjektrapport%20Stord%20sjukehus%2021.%20juni%202016-med%20forside_.pdf
https://helsevest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt%20og%20program/Odda%20og%20Stord%20sjukehus/Prosjektrapport%20Stord%20sjukehus%2021.%20juni%202016-med%20forside_.pdf
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Metode og arbeidsform  
 

For å løse prosjektgruppens anmodning om faglige innspill ble oppdraget diskutert i klinikkledelsen i 
akuttmedisinsk klinikk. Vi valgte å invitere aktuelle fagpersoner til å gi innspill gjennom felles 
arbeidsmøter og felles jobbing med rapportelementene som har vært sirkulert på e-post.   Det har 
vært gjennomført 3 videokonferanser med relevante fagpersoner fra UNN Narvik. Arbeidet har 
resultert i denne rapporten der vi har søkt å besvart punktene over Og samtidig kommet med   
innspill til valg av metode og modell.  
 
Arbeidsgruppen har bestått av: (ulik grad av deltagelse) 
• Pernille Haraldsen, overlege anestesi- og operasjonsavdelingen UNN Narvik/helikopterlege 

Evenes 
• David Nystad, overlege anestesi- og operasjonsavdelingen UNN Narvik 
• Jon Harr, overlege anestesi- og operasjonsavdelingen UNN Narvik 
• Dagrun Pettersen, sykepleier akuttmottaket /traumakoordinator UNN Narvik 
• Ole Tobias Olsen, seksjonsleder akuttmottaket UNN Narvik 
• Jon H. Mathisen, klinikksjef akuttmedisinsk klinikk 
• Mads Gilbert, klinikkoverlege akuttmedisinsk klinikk 
• Frode Sørensen, avdelingsleder/-overlege luftambulanseavdelingen 
• Bård Rannestad, seksjonsleder/-overlege luftambulanseavdelingen 
• Ellen Dahlberg, avdelingsleder AMK Tromsø 
• Per-Øivind Sørgård, avdelingsleder ambulanseavdelingen 
• Lars Røslie, avdelingsleder akuttmottak- og observasjonspostavdelingen UNN Tromsø 
• Ronny Higraff, klinikkrådgiver akuttmedisinsk klinikk 
• Hanne Grete H. Hansen, klinikkrådgiver akuttmedisinsk klinikk 
 

På grunn av tidspress i sluttfasen har det endelige dokumentet ikke vært på sirkulasjon hos alle 

bidragsyterne.  

 

I avsnittet «Faglige vurderinger av bakgrunnsfakta/evidens» har vi samlet faglige innspill til 

prosjektets arbeid utover det klinikkens ledelseslinje er bedt svare på.  
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UNN Narvik og omliggende geografi. 
 

UNN Narvik er lokalisert i et område som er et geografisk knutepunkt for transport og logistikk langs 

vei (E6 og E10) og bane. I Narvik by omlastes cirka 100 000 konteinere årlig mellom tog og vei. 

Transportmengden er økende både med godstrafikk nordover og en betydelig og økende 

fiskeeksport sørover. De tre mest trafikkerte veger for tungtransport i Nord-Norge har utgangspunkt i 

Narvik. Trafikkulykker med tungtransport betyr ofte personskade.  

 

Det ligger store og veletablerte alpinanlegg 2, 7, 48 og 77 km fra Narvik by. 

 

En presis beskrivelse av traumesystemet i UNN HF bør beskrive ulykkespanorama i det aktuelle 

sykehusets opptaksområde, ikke bare tilfanget fra sykehusets vertskommune.  

 

Kategori Narvik med 

oml* 

Harstad med  

oml* 

Tromsø 

med oml* 

Narvik 

kommune 

Harstad 

kommune 

Tromsø 

kommune 

Ant drepte 23 10 59 11 4 18 

Ant meget 

alvorlig skadd 

8 4 11 5 2 4 

Antall alvorlig 

skadd 

59 53 133 29 20 35 

Antall drepte 

og skadde 

677 391 1668 353 189 757 

Tabell 1: Ulykker fordelt på kommune 2006 – 2015 (Kilde Trond Harborg, Statens vegvesen, Region nord). Tall fra kommuner 
med oml* er fordelt ut fra korteste avstand til nærmeste sykehus. Ulykkestall fra Evenes er fordelt mellom UNN Narvik og 
UNN Harstad. Etter ferdigstillelse av Hålogalandsbruen i 2017 vil andel trafikkskadde som har kortest avstand til UNN 
Narvik øke med mellom 10 og 20 %. 

 

Dette er viktig for å illustrere konsekvenser av å fjerne lokal beredskap for stabilisering av akutt 

skadde i Ofoten og Sør-Troms. Det vil føre til et stort hull i traumeberedskapen langs to av 

landsdelens aller mest trafikkerte hovedveier. En strekning på mellom 316 og 418 km mellom Bodø 

og Harstad vil være uten traumeberedskap (kjøretid 6:24 eller 7:21)1. 

 

Det foreligger avtale om grensesamarbeid mellom etatene helse og brann over den norsk-svenske 

grensen. Trafikk og fritidsulykker på svensk side av grensen som sokner til UNN Narvik er ikke med i 

statistikken. Trafikkulykker på svensk side av grensen, fritids- og hjemmeulykker samt scooterulykker 

som ikke blir registrert av Statens vegvesen kommer i tillegg til trafikkskadene. 

 

 

                                                           
1 Se Visveg: http://www.vegvesen.no/Trafikkbeta/?lat=68.02697&long=16.00707&zoom=6  

http://www.vegvesen.no/Trafikkbeta/?lat=68.02697&long=16.00707&zoom=6
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Figur 1: Kart over ulykker som førte til kriteriebasert utløst traumemottak UNN Narvik i perioden 01.06.15 – 01.06.16. Tiden 
fra varsling av AMK til pasienten var i akuttmottaket UNN Narvik var: 0-9 minutter: 0 %; 10-19 min: 5 %; 20-29 min: 12 %; 
30-44 min: 12 %; 45-59 min: 5 %; 60-89 min: 26 % og >90 min: 41 %. Kilde: Nasjonalt traumeregister (NTR) 
 

UNN Narvik har over mange år jobbet systematisk med traumeberedskap og håndtering av alvorlig 

skadde pasienter. Det er gjennomført regelmessig kursing av individuelle ferdigheter og regelmessige 

øvelser i tråd med kompetansekrav til akuttsykehus med traumefunksjon fra Helse-Nord.2 Det 

kirurgiske og anestesiologiske fagmiljøet har jobbet aktivt med ambulanse- og 

kommunehelsetjenestene. Fagmiljøet har også bidratt med undervisning på nasjonale akuttkurs, i 

ekstern opplæring og har etablert et godt prehospitalt samarbeid.  

 

Fra januar 2008 har UNN Narvik har praktisert aktiv, kriteriebasert prehospital utrykning med 

anestesipersonell sammen med ambulanse som rekvireres av AMK. Dette er aktuelt ved 

trafikkulykker, hjertestans, alvorlig syke barn og møtekjøring med ambulanse som har alvorlig syk 

pasient det ambulansepersonell trenger assistanse av mer kompetent personell, primært 

anestesilege.  Ferdigpakket sekk med utstyr for intubasjon, narkose, thoraxdren og intraossøs tilgang 

mv. tas med i ambulanse. 

Antall utrykninger har vært anslagsvis en pr uke. Etter etablering av helikopter på Evenes er volumet 
om lag 30 – 40 slike utrykninger årlig. Klima og vær er avgjørende faktorer for transportmuligheter 
365 dager i året. I mørketiden er det svært hyppige kanselleringer ved behov for luftambulanse. 
Andel kanselleringer blir trolig høyere når nedleggelsen av Narvik lufthavn er gjennomført og 
ambulansefly må erstattes av ambulansehelikopter. (Ref. David Nystad/ Jon Harr, personlig 
meddelelse) 
 

                                                           
2 Ref. Styresak HN 133/2010 
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AMK data  
 

AMK Tromsø har i 2015 håndtert 2915 hendelser hvor pasienten hadde leveringsadresse i Narvik 
kommune. Av disse ble 2138 pasienter (73 %) levert til UNN Narvik eller Narvik IKL  
 

AMK-Hendelser 2015 alle måneder  

Pasient levert til Akutt Haster Vanlig Totalt 

Narvik IKL 133 379 81 593 

UNN Narvik  190 191 381 

Akuttmott – UNN Narvik 393 230 95 718 

Annet 70 193 485 748 

Totalt 704 1186 1025 2915 
Tabell 2: AMK hendelser 2015* 

 

AMK Tromsø har de første 10 månedene i 2016 håndtert 2520 hendelser hvor pasienten hadde 

leveringsadresse i Narvik kommune (ca. 3 % økning i forhold til samme periode i fjor). Av disse har 

1808 pasienter (72 %) blitt levert til UNN Narvik eller Narvik IKL. 

 

AMK-hendelser Januar-oktober 2016  

Pasient levert til Akutt Haster Vanlig Totalt 

Narvik IKL 138 446 59 643 

UNN Narvik  33 113 146 

Akuttmott - UNN Narvik 448 392 179 1019 

Annet 23 153 536 712 

Totalt 629 1024 887 2520 
Tabell 3: AMK-hendelser til og med oktober 2016* 

 

Tabell 2 og 3 viser til alle AMK-hendelser hvor pasienter er levert på UNN Narvik, fordelt på 

akuttmottak, Narvik Interkommunale Legevakt (IKL) og sykehusets avdelinger per hastegrad. Annet 

er hendelser/pasienter transporter til fastlegekontor, sykehjem, flyplass og tilbakeføringer til 

hjemmet med mere. Tallet inkluderer pasienter fra hele UNN, også overføringer fra andre sykehus. 

Enkelte hendelser kan ha flere pasienter og samlet antall pasienter kan derfor være noe større. 
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Antall hendelser pr oktober 2016 Hastegrader  

Fagområde og kriteriekort/hovedproblem A H V Totalt 

Diverse 148 481 338 967 

Bestilt oppdrag 100 391 335 826 

Uavklart problem 48 90 3 141 

     

Medisin 334 96 2 432 

Allergisk reaksjon 8 1  9 

Bevisstløs, hjertestans 28 4 1 33 

Brystsmerter 152 32  184 

Diabetes 7   7 

Drukning 2   2 

Feber 2 1  3 

Hodepine 3 6  9 

Hypotermi - hypertermi 1   1 

Krampeanfall 20 4  24 

Nedsatt bevissthet - lammelser 62 18  80 

Pustevansker 49 30 1 80 

     

Kirurgi 67 258 9 334 

Blødning 5 5 1 11 

Brannskade - elektrisk skade 2   2 

Magesmerte- ryggsmerte 20 81 3 104 

Sår-, brudd og småskader 4 110 3 117 

Trafikkulykke 18 10 1 29 

Ulykker 14 40  54 

Urinveier 2 8 1 11 

Vold 2 4  6 

     

Psykiatri 15 29 1 45 

Psykiatri - suicid 6 14  20 

Rus- forgiftning- overdose 9 15 1 25 

     

Gynekologi - obstetrikk 9 6 1 16 

Fødsel 4 2  6 

Gynekologi- svangerskap 5 4 1 10 

     

Pediatri 12   12 

Forgiftning hos barn 2   2 

Sykt barn 10   10 

     

Øye 1 1  2 

Øyeskader 1 1  2 

Totalt 586 871 351 1808 
Tabell 4: viser alle AMK-hendelser der pasienten er levert til UNN Narvik (akuttmottak, IKL og sykehusets avdelinger) fordelt 
på kriteriekort/hovedproblem og hastegrad i henhold til Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Kriteriekort/hovedproblem er 
gruppert og fargekodet etter antatt hovedspesialitet. Utvalget er til og med oktober 2016 og inkluderer pasienter fra hele 
UNN, også overføringer fra andre sykehus. Enkelte hendelser kan ha flere pasienter og samlet antall pasienter kan derfor 
være noe større. 
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Beskrivelse av bil- og båtambulansetjenesten 
 

Ambulansestasjon UNN Narvik, km/min UNN Harstad, km/min UNN Tromsø, km/min 

Tysfjord§ 100/95 217/201 353/322 

Ballangen 43/44 160/150 295/271 

Narvik x 119/110 254/231 

Bjerkvik 35/35 84/78 219/198 

Gratangen 53/51 91/93 208/189 

Salangen/ 
Lavangen 92/89 142/132 190/174 

Bardu 94/86 144/129 161/146 

Dyrøy 122/121 172/165 184/173 

Målselv 124/115 174/159 131/118 
Tabell 5: Avstand(km)* og kjøretid (min)* fra ambulansestasjonene i UNN Narviks nærområde til sykehus. Datakilde 
http://www.vegvesen.no/trafikkbeta 

 

Ambulanse-
stasjon 

Før Hålogalandsbrua Etter Hålogalandsbrua 

UNN Narvik 
Min  

UNN Harstad 
Min 

UNN Tromsø 
Min 

UNN Narvik 
Min 

UNN Harstad 
Min 

UNN Tromsø 
Min 

Tysfjord§ 95 201 322 95 181 352 

Ballangen 44 150 271 44 130 251 

Narvik   110 231   90 211 

Bjerkvik 35 78 198 15 78 198 

Gratangen 51 93 189 31 93 189 

Salangen/ 
Lavangen 89 132 174 69 132 174 

Bardu 86 129 146 66 129 146 

Dyrøy 121 165 173 101 165 173 

Målselv 115 159 118 95 159 118 
Tabell 6: Kjøretid (min)* fra ambulansestasjonene i UNN Narviks nærområde til UNN sykehusene før og etter åpning av 
Hålogalandsbru*1. Endring i beregnet kjøretid markert med grønt. Datakilde http://www.vegvesen.no/trafikkbeta samt info 
på http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6halogalandsbrua 

 

Ambulanse-
stasjon 

Før Hålogalandsbrua Etter Hålogalandsbrua 

UNN  
Narvik 
Min  

UNN 
Harstad 
Min 

UNN 
Tromsø 
Min 

Differens i 
kjøretid til 
nærmeste 
sykehus 
Min 

UNN 
Narvik 
Min 

UNN  
Harstad 
Min 

UNN 
Tromsø 
Min 

Tysfjord§ 95 201 322 0 95 181 302 

Ballangen 44 150 271 0 44 130 251 

Narvik   110 231 0   90 211 

Bjerkvik 35 78 198 -20 15 78 198 

Gratangen 51 93 189 -20 31 93 189 

Salangen/ 
Lavangen 89 132 174 -20 69 132 174 

Bardu 86 129 146 -20 66 129 146 

Dyrøy 121 165 173 -20 101 165 173 

Målselv 115 159 118 -20 95 159 118 
Tabell 7: Kjøretid (min)* fra ambulansestasjonene i UNN Narviks nærområde til UNN sykehusene før og etter åpning av 
Hålogalandsbrua*1. Sykehus med kortest kjøretid (min) markert med gult. Endringer i kjøretid (min) til nærmeste sykehus 
markert i grønt. Datakilde http://www.vegvesen.no/trafikkbeta samt info på 
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6halogalandsbrua  
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Ambulanse-
stasjon 

Før Hålogalandsbrua Etter Hålogalandsbrua 

UNN 
Narvik 
Min  

UNN  
Harstad 
Min 

UNN 
Tromsø 
Min 

Differens i 
kjøretid til 
nærmeste 
sykehus 
Min 

UNN 
Narvik 
Min 

UNN  
Harstad 
Min 

UNN 
Tromsø 
Min 

Tysfjord§ 95 201 322 86 95 181 302 

Ballangen 44 150 271 86 44 130 251 

Narvik   110 231 90   90 211 

Bjerkvik 35 78 198 63 15 78 198 

Gratangen 51 93 189 62 31 93 189 

Salangen/ 
Lavangen 89 132 174 63 69 132 174 

Bardu 86 129 146 63 66 129 146 

Dyrøy 121 165 173 64 101 165 173 

Målselv 115 159 118 23 95 159 118 
Tabell 8: Kjøretid (min)* fra ambulansestasjonene i UNN Narviks nærområde til UNN-sykehusene før og etter åpning av 
Hålogalandsbrua*1 og før og etter eventuell nedlegging av akuttfunksjonen ved UNN Narvik.  Sykehus med akuttfunksjon 
og kortest kjøretid (min) markert med gul. Datakilde http://www.vegvesen.no/trafikkbeta samt info på 
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6halogalandsbrua 

 

Ambulans
e-stasjon 

Antall 
innbyggere
*2 

Antall 
Ambulans
e- 
oppdrag*5 

Antall 
Ambulans
er 
døgnvakt*
5 

Antall 
Ambulanse
r 
kombinert  
dagvakt/ 
beredskap
*5 

Andel 
oppdrag % 
dag  
08-16*5 

Andel 
oppdrag % 
vakt/kveld 
16-24*5 

Andel 
oppdrag 
% 
vakt/natt 
00-08*5 

A H V A H V A H V 

Tysfjord 
N§ 

987 *4 120 - 1 1
3 

2
9 

9 1
5 

1
2 

1
2 

2 6 0 

Ballangen 2556 381 - 1 1
3 

2
4 

1
9 

1
3 

1
2 

7 6 6 1 

Narvik 
Bjerkvik 

18787 2059 2 1 1
0 

1
8 

2
7 

9 1
2 

1
0 

6 6 1 

412 - 1 8 2
0 

3
1 

1
0 

1
3 

1
0 

4 4 1 

Gratangen 1137 271 - 1 1
1 

2
0 

2
3 

1
1 

1
5 

8 8 4 1 

Salangen/ 
Lavangen 

3281 559 - 2 1
3 

1
7 

2
5 

1
0 

1
5 

6 6 8 1 

Bardu 4019 483 - 1 1
2 

1
6 

1
2 

1
5 

2
2 

7 6 1
0 

0 

Dyrøy 1158 323 - 1 1
0 

2
4 

1
8 

1
0 

1
8 

1
1 

5 4 1 

Målselv 
 

6741 470 - 2 1
5 

2
3 

9 1
3 

1
6 

7 9 8 1 

376 1
3 

2
2 

2
1 

1
1 

1
6 

6 7 5 1 

Tabell 9: Antall innbyggere i kommunene betjent av ambulansestasjonene i UNN Narviks nærområde og antall ambulanser 
med døgnvakt (responstid alarmering til ambulanse i oppdrag: 90 sekunder) respektive dagvakt /beredskap (responstid 
alarmering til ambulanse i oppdrag under beredskap: 10 minutter) fordelt på hastegrad: A akutt, H haste; V vanlig 
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Ambulanse-
stasjon 

UNN Narvik*5 

Antall/% 
UNN Harstad*5 

Antall/% 
UNN Tromsø*5 

Antall/% 
Annet*5 

Antall/% 
Snitt km 
per tur*5 

Tysfjord N§ 60 /50% 0 0 60/50% 114 

Ballangen 149/39% 0 0 232/61% 72 

Narvik 
Bjerkvik 

824/40% 52/3% 3/<1% 1180/57% 23 

135/33% 72/17% 6/1% 199/48% 106 

Gratangen 103/38% 19/7% 9/3% 140/52% 118 

Salangen/ 
Lavangen 

155/28% 21/4% 73/13% 310/55% 154 

Bardu 110/23% 15/3% 104/22% 254/53% 151 

Dyrøy 4/1% 1/<1% 69/21% 249/77% 142 

Målselv 
 

27/6% 4/<1% 137/29% 302/64% 134 

9/2% 4/1% 126/34% 237/63% 156 

Tabell 10: Antall pasienter og fordelingen av ambulanseoppdragene for ambulansestasjonene i UNN Narviks nærområde til 
UNN sykehusene. Det mest frekvent forekommende leveringssykehuset markert i gult 
 

Ambulanse-
stasjon 

Antall 
innbygger*2 

Antall 
Ambulanser 
*5 

Antall  
Innbygger/ 
ambulanse 

Antall 
oppdrag*5 

Antall 
oppdrag/ 
ambulanse 

Antall 
kjørte 
km*5 

Snitt 
km 
per 
tur*5 

Tysfjord N§ 987 *4 1 987 120 120 13661 114 

Ballangen 2556 1 2556 381 381 27356 72 

Narvik 
Bjerkvik 

18787 3 4697 2059 686 46660 23 

1 412 412 43484 106 

Gratangen 1137 1 1137 271 271 31862 118 

Salangen/ 
Lavangen 

3281 2 1640 559 279 85911 154 

Bardu 4019 1 4019 483 483 72958 151 

Dyrøy 1158 1 1158 323 323 45763 142 

Målselv 
 

6741 2 3371 470 470 64260 134 

376 376 58672 156 

Tabell 11: Antall innbyggere i kommunene betjent av ambulansestasjonene i UNN Narviks nærområde, antall ambulanser, 
antall ambulanseoppdrag og kjøreavstand (km) med fordeling av antall innbyggere per ambulanse, antall oppdrag per 
ambulanse og gjennomsnittlig kjørt distanse pr oppdrag 
 

Ambulanse-
stasjon 

Antall 
innbyggere*2 

Andel 12/min 
tettbygd*3 

90-prosentil 
tettbygd*3 

Min  

Andel   
25/min*3 

90-prosentil 
grisgrendt*3 

Min  

Tysfjord N§ 987 *4 -  43% 36,2 

Ballangen 2556 -  87% 31,2 

Narvik 
Bjerkvik 

18787 72 % 18,5 - - 

-  - - 

Gratangen 1137 -  100% 21,9 

Salangen/ 
Lavangen 

3281 -  67% 30,1 

Bardu 4019 -  86% 28,6 

Dyrøy 1158 -  82% 30,1 

Målselv 6741   -  75% 34,7 

Nasjonalt  71 % 17,8 82% 31,3 
Tabell 12: Antall innbyggere i kommunene betjent ambulansestasjonene i UNN Narviks nærområde og andel akutte 
responser, som lever opp til nasjonal standard med 12 minutters responstid, fra 113-oppringning til ambulanse er på sted, i 
tettbygd strøk og 25 minutters responstid i grisgrendt strøk, i 90 % eller flere av tilfellene. Kommuner, som oppfyller målene 
for nasjonal standard er markert med grønt. Kommuner som ikke oppfyller nasjonal standard markert i rødt. Nasjonalt 
gjennomsnitt markert i blått. Viser også til 90-prosentilet for responstid (min) i kommunene med dagens beredskap i forhold 
til ressurser og belegningsgrad 
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 Narvik flyplass: 
Framnes 
min 

Før Hålogalandsbrua Etter Hålogalandsbrua 

Harstad/Narvik flyplass  
Evenes 
min 

Harstad/Narvik flyplass  
Evenes 
min 

Narvik sykehus 6 70 50 
Tabell 13: Transporttid en vei til flyplass fra UNN Narvik angitt før og etter åpning av Hålogalandsbrua 

 

Måned Antall kirurgisk ø-hjelp 
til innleggelse 

Middeltall/ måned 
fordelt på kvartal 

Januar 99 
 

 

Februar 93  

Mars 109 100  

April 99  

Maj 106  

Juni 126 110  

Juli 103  

August 111  

September 82 98 
Tabell 14: Antall kirurgiske ø-hjelpspasienter til innleggelse via akuttmottaket UNN Narvik måned for måned 2016. 
Inkluderer spesialitetene kirurgi, urologi, gynekologi og ortopedi.  Ø-hjelps pasienter, som lagts inn via poliklinikk er ikke 

inkludert da data mangler. Polikliniske pasienter er ikke inkludert. *6 

 

* Kilde: Google MAPs 

*1 Beregnet tidsreduksjon etter åpning av Hålogalandsbrua er 20 minutter. Kilde: 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6halogalandsbrua 

*2 Innbyggere per 1 januar 2016. Kilde: Statistikkbanken: Statistisk Sentralbyrå 

*3 Periode Januar-April 2016. Kilde: Helsedirektoratet, Norsk Pasientregister 

https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/akuttmedisinske-tjenester-utenfor-sykehus/fra-ringe-

113-til-ambulanse-pa-hendelsessted 

*4 Innbyggere per 1 januar 2016. Kilde: Statistikkbanken: Statistisk Sentralbyrå, Statistics Norway 

Innbyggerne i Tysfjords nordlige deler regner til UNNs opptaksområde. Innbyggertallet er beregnet 

som Tysfjords innbyggertall (1974)/2. 

*5 Januar-Oktober 2016 Kilde: Virksomhetsdata ambulansetjenesten UNN 2016. 

*6  Kilde: DIPS Januar – September 2016. 

*7 Utredning av mulig endret ambulansestruktur i UNN HF, Tromsø 15.03.2015- endelig versjon 
§ Ambulansepersonellet bemanner også ambulansebåt ved behov 
  

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6halogalandsbrua
https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/akuttmedisinske-tjenester-utenfor-sykehus/fra-ringe-113-til-ambulanse-pa-hendelsessted
https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/akuttmedisinske-tjenester-utenfor-sykehus/fra-ringe-113-til-ambulanse-pa-hendelsessted
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Faglige kommentarer til bilambulansetjenesten  
 

 I Narvik er det alltid fastlege eller LV-lege tilgjengelig på nødnett helse med helseradio og 

plikt til å rykke ut ved. UNN Narvik har også rutiner for utrykning med anestesilege 

prehospitalt ved behov og mulighet. Utalarmering skjer via AMK. Anestesilegen følger 

ambulanse fra sykehuset. Det mangler enhetlig registrering av antall slike utrykninger. 

 UNN HF har i likhet med en rekke andre helseforetak ikke oppnådd de nasjonale målene for 

prehospital responstid i ambulansetjenesten. Flere forhold kan svekke beredskapen og 

forlenget responstiden hvis vi ikke samtidig omdisponerer og tilfører ressurser til 

ambulansetjenesten i området: 

o Nedlegging av Narvik lufthavn Framnes med bruk av Harstad/Narvik lufthavn Evenes 

betyr økt tidsbruk for ambulansetjenesten i forbindelse med 

ambulanseflytransporter (FW) på cirka 45 minutter hver vei. Med om lag 260 

ambulanseoppdrag til og fra Narvik-Evenes årlig vil dette bety svekket 

ambulanseberedskap i området.  

o En eventuell nedlegging av kirurgisk akuttberedskap ved UNN Narvik vil føre til økt 

antall sekundærtransporter med ambulansefly (FW) til Tromsø og tallet kan derfor 

øke.  

o En eventuell nedlegging av kirurgisk akuttberedskap på UNN Narvik vil føre til økt 

tidsforbruk for ambulansetransport av kirurgiske pasienter til nærmeste sykehus 

med akuttkirurgisk beredskap (UNN Harstad). Noen pasienter rutes sannsynligvis til 

mottak i Harstad direkte, mens andre vil ha vært innom Narvik IKL. Avhengig av hvor 

pasienten befinner seg og hvilken ambulansestasjon som utfører oppdraget, vil det 

medføre 43-86 minutter hver vei.  

o Statistikk fra akuttmottaket i UNN Narvik viser at omlag 100 pasienter innlegges som 

kirurgiske øyeblikkelig hjelp-pasienter pr måned. En eventuell nedlegning av den 

kirurgiske akuttberedskapen ved UNN Narvik vil medføre nye pasientstrømmer med 

økt behov for syketransport (drosje) og ambulanse.  

o Merk: Tallene omfatter bare økningen i tidsforbruk, ikke det totale tidsforbruket som 

er større. 

 Enkelte medisinske tilstander krever behov for legefølge sammen med pasienten til flyplass. 

Det må forutsettes at UNN Narvik har beredskap til dette. Uten slik beredskap vil ressursbruk 

og bruk av tjenestetid (duty-tid) øke markant i LA-FW-tjenesten.  

 I utredningen av mulig endret ambulansestruktur i UNN HF*7 ble det påpekt flere viktige 

faktorer for vurdering av de prehospitale tjenestene i Narvik: 

o Store avstander 

o Sårbart veinett 

o Manglende omkjøringsmuligheter 

o Tett samarbeid med nødetatene på svensk side 

o Økt befolkningsvekst i det øvre alderssegmentet 

o Studentby 

o Næringsliv med risikoarbeidsplasser 

 

Prehospitale utrykningsdata fra kommunehelsetjenesten 
 

Klinikken har etterspurt prehospitale utrykkingsdata fra kommunehelsetjenesten i området, men vi 
har innenfor tidsfristene ikke mottatt svar. 
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Beskrivelse av fly- og helikopterambulansetjenesten 
 

Bakgrunn 

Klinikkledelsen i akuttmedisinsk klinikk har bedt luftambulanseavdelingen i UNN HF om å beskrive 

antall ambulansefly- og ambulansehelikopteroppdrag til og fra UNN Narvik med kirurgiske, 

obstetriske og traumatiske problemstillinger for perioden 2014, 2015 og 6 måneder i 2016. Det er 

også ønsket data på responstid, regularitet, alvorlighetsgrad etc. på luftambulanseressurser til og fra 

UNN Narvik. 

 

Materiale 

Vedlagt ligger data fra den offentlige, obligatoriske virksomhetsregistreringen av (LABAS®) 

gjennomførte ambulanseflyoppdrag fra og til UNN Narvik fra den samlede ambulanseflyflåten i 

Norge for 2014/2015. Dataene er levert av Luftambulansetjenesten ANS (LAT-ANS) ved Trond 

Antonsen. 

Vedlagt ligger kvalitetssikrede data fra virksomhetsdatabasen for gjennomførte 

ambulansehelikopter-oppdrag 2014-2015 fordelt på aktuelle subspesialiteter. Dataene er utarbeidet 

av seksjonsleder/medisinsk leder ved helikopterambulansetjenesten, overlege Bård Rannestad.  

Obstetrikk og nyfødtmedisin henger tett sammen, og følgelig er neonatal oppdrag tatt med i 

utvalget. 

Ambulanseflyoppdrag som avvises eller avbrytes til og fra UNN Narvik er ikke tatt med fordi det ikke 

finnes god virksomhetsregistrering av oppdragene. Se ellers data som beskriver regularitet for 

ambulansehelikoptertjenesten. 

Første halvdel av 2016 er foreløpig utelatt fordi det vil være omfattende å ta ut og kvalitetssikre data.  

 

Feilkilder 

Enkelte pasienter har ved transporttidspunktet diagnosekoder som gjør det vanskelig å kategorisere 

pasienten i riktig spesialitet, eksempelvis uspesifisert sepsis, som gjør det vanskelig å fastlegge om 

pasienten ble håndtert videre som kirurgisk eller medisinsk pasient.  

Enkelte pasienter har symptomdiagnoser som f.eks. brystsmerter, dyspne eller magesmerter i 

prehospital dokumentasjon, men det er uklart om symptomdiagnosen håndteres videre kirurgisk 

eller medisinsk 

Noen diagnoser kan ha både medisinsk og kirurgisk behandling som gastrointestinal blødning, pleura-

empyem, infeksjoner i ulike organer m.fl.  

Ambulansehelikoptertjenesten i UNN har ikke data for oppdrag gjennomført av 330 Bodø.  

Ambulansehelikoptertjenestens utvalg representerer relativt få oppdrag og spesielt tidsdata kan 

være misvisende. Primæroppdrag som avvises eller avbrytes og hvor UNN Narvik kunne vært et 

alternativ er ikke tatt med.  

Evenes-basen leverer og henter regelmessig pasienter på UNN Narvik. I 2015 opererte basen i 8 av 12 

måneder. 
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Flyambulansetjenesten 

 

Resultater 

Figur 2 viser at de fleste oppdragene er sekundæroppdrag fra UNN Narvik. Det er også registrert 

enkelte primæroppdrag fra Narvik kommune. Dette er oppdrag hvor pasientene leveres direkte på 

flyplass uten å ha vært innom UNN Narvik. 

 

 

 
Figur 2: Ambulansefly: oppdragstype og hastegrad fra UNN Narvik 2014/2015: 

 

Tabell 15 for 2014 og 2015 viser transport og behandling av 163 og 161 pasienter med ambulansefly 

fra UNN Narvik til et høyere omsorgsnivå, mens seks var tilbakeføringer. Etter etableringen av 

ambulansehelikopterbasen på Evenes våren 2015 har tjenesten overtatt transporten og omsorg for 

en del av sekundæroppdragene med hastegrad AKUTT og HASTER. Dette forklarer noe av 

reduksjonen i antall sekundæroppdrag med tilsvarende hastegrader for flyambulansetjenesten. 

Etableringen av Evenesbasen har også medført at enkelte pasienter leveres til UNN Narvik med 

ambulansehelikopter for senere å bli transportert med ambulansefly til høyere omsorgsnivå. Dette 

kan forklare en del av økningen i bestilte ambulanseflyoppdrag fra UNN Narvik i 2015.  

 

 Akutt Haster Vanlig Bestilt Totalsum 

2014 totalt 33 53 18 59 163 

Sekundær 32 50 17 52 151 

Primær 1 3 1 2 7 

Tilbakeføring    4 4 

Leilighetstrsp.    1 1 

2015 totalt 22 36 23 80 161 

Sekundær 21 36 21 73 151 

Primær 1  2 5 8 

Tilbakeføring    2 2 

Totalsum 55 89 41 139 324 
Tabell 15: Totalt antall ambulanseflyoppdrag fordelt på hastegrader for pasienter transportert fra UNN Narvik 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sekundær Primær Tilbakeføring Leilighetstrsp. Sekundær Primær Tilbakeføring

2014 2015

1-akutt

2-haster

3-vanlig

4-bestilt



 

15 
 

 

Figur 3 viser en reduksjon i antall pasienter med NACA-score 5 eller høyere transportert med 

ambulansefly i 2015. Dette skyldes trolig en dobling i antall sekundæroppdrag gjennomført med 

ambulansehelikopter fra UNN Narvik i 2015 i forhold til 2014. De gjennomførte 

sekundæroppdragene med ambulansehelikopter fra UNN Narvik i 2015 hadde en gjennomsnittlig 

NACA-score på 4,4. 

 

 
Figur 3: Antall pasienter fordelt etter alvorlighetsgrad (NACA-score) for de tre hastegradene ved sekundæroppdrag fra UNN 
Narvik 

 

Figur 4 viser antall sekundæroppdrag fra UNN Narvik fordelt på måned og hastegrad. Helikopteret på 

Evenesbasen var operativ de siste 8 månedene av 2015. Det ble ikke gjennomført akutte 

sekundæroppdrag med ambulansefly i juli, september og oktober i 2015. Dette skyldes trolig dobling 

i antall sekundæroppdrag gjennomført av ambulansehelikopter fra UNN Narvik i 2015 i forhold til 

2014. 
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Figur 4: Antall pasienter fra UNN Narvik etter hastegrad og måned i 2014 og 2015 

 

Tabell 16 viser pasientenes registrerte diagnoser fordelt etter spesialiteter basert på vår oppfatning. 

Enkelte pasienter har på transporttidspunktet diagnosekoder som gjør det vanskelig å kategorisere 

pasienten i riktig spesialitet.  
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Tabell 16: Antall oppdrag med hastegrad AKUTT for ambulansefly fra UNN Narvik fordelt etter spesialitet og diagnose i 2014 
og 2015 
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Tabell 17 viser pasientenes registrerte diagnoser fordelt etter spesialiteter basert på hva vi mener er 

riktig spesialitet.  

 

HASTER - spesialitet 2014 2015 Totalsum 

KIR 18 12 30 

Abdominalt aorta-aneurisme med ruptur 1   1 

Ak. infek. i øvre luftveier, med flere og uspesifiserte lok.   1 1 

Akutt pankreatitt   1 1 

Andre og uspesifiserte infeksjonssykdommer 1   1 

Andre spesifiserte forstyrrelser i arterier og arterioler 1   1 

Andre sykdommer i perifere kar 1   1 

Andre sykdommer i tarm 1   1 

Annen sepsis   1 1 

Annen spesifisert sepsis 1   1 

Aortadisseksjon   1 1 

Blødning og hematom som komplikasjon til inngrep IKAS 1   1 

Cellulitt på andre deler av ekstremiteter 1   1 

Emboli og trombose i arterier 1   1 

Galleblærebetennelse   1 1 

Infeksjon etter inngrep, ikke klassifisert annet sted 1   1 

Komplikasjoner til inngrep, ikke klassifisert annet sted 1   1 

Malignt melanom i hud 1   1 

Obstruksjon av spiserør   1 1 

Ondartet svulst med annet og ufullstendig angitt utg.pkt   1 1 

Operert   1 1 

Paralytisk ileus og tarmobstruksjon uten brokk 1 1 2 

Peritonitt 1   1 

Sten i gallegang med kolangitt 1   1 

Sten i urinleder 1   1 

Svu. m. usikk./ukj.t mal.pot., lymf./hemat./besl. v., uspes. 1   1 

Svulster   1 1 

Uspesifisert gastrointestinal blødning 1   1 

Uspesifisert ileus   1 1 

Uspesifisert sepsis   1 1 

MED 16 12 28 

Akutt hjerteinfarkt, 1. gang 4 5 9 

Akutt hjerteinfarkt, 2. gang eller seinere   2 2 

Akutt nyresvikt 2   2 

Akutt transmuralt hjerteinfarkt i nedre vegg, 1. gang 1   1 

Akutt tubulointerstitiell nefritt 1   1 

Andre koagulasjonsdefekter   1 1 

Angina Pectoris   1 1 

Atrioventrikulært blokk, totalt 1   1 

Endokarditt, uspesifisert klaff   1 1 

Endokrine sykdommer, ernæringsykdommer og metabolske forstyrrelser 1   1 

Feber av ukjent årsak 1 1 2 

Kronisk nyresvikt 1   1 

Kronisk obstr. lungesykd. m. akutt infek. i nedre luftveier 1   1 

Leversvikt, IKA 1   1 

Uspesifisert akutt hjerteinfarkt, 1. gang 1 1 2 

Uspesifisert bakteriell pneumoni 1   1 

NEVRO 8 5 13 

Andre ryggmargssykdommer 1   1 

Annen spesifisert hjerneblødning 1   1 

Cauda equina -syndrom 1   1 

Hjerneblødning 2 1 3 

Lidelser i lumbalskive og andre mellomvirvelskiver, med radikulopati   1 1 
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Mek. komp. ved ventrikulær intrakraniell (forbindelses)shunt 1 1 2 

Multippel sklerose (MS) 1   1 

Ondartet svulst i hjerne   1 1 

Subaraknoidalblødning fra arteria cerebri media 1   1 

Subduralblødning (akutt/ikke-traumatisk)   1 1 

OBSTETRIKK/NYFØDTMEDISIN 9 5 14 

Alvorlig preeklampsi 2   2 

Blødning før fødsel, IKA 1   1 

Blødning tidlig i svangerskap   1 1 

Falske rier før utgang av 37. svangerskapsuke 1   1 

For tidlig fødsel 1   1 

For tidlig vannavgang   1 1 

Kramper hos nyfødt 1   1 

Moderat preeklampsi 1 2 3 

Omsorg for og behandling av mor ved kjent eller mistenkt misforhold   1 1 

Respirasjonsbesvær hos nyfødt 1   1 

Uspesifisert preeklampsi 1   1 

ORTOPEDI 2 1 3 

Artritt pga spes bakt/mikroorg;legg/kne 1   1 

Brudd i underarm   1 1 

Flere brudd i underarm 1   1 

PSYK   1 1 

Depressiv episode   1 1 

Totalsum 53 36 89 
Tabell 17: Antall hasteoppdrag med ambulansefly fra UNN Narvik fordelt etter antatt spesialitet og diagnose i 2014og 2015. 
 

Figur 5 viser at de fleste pasientene fra UNN Narvik ved sekundæroppdrag med ambulansefly ble 

levert til UNN Tromsø. Enkelte pasienter ble levert til sykehus i Oslo, Trondheim og Bodø.  

 

 
Figur 5: Akutt- og hasteoppdrag etter leveringssted og spesialitet i 2014 og 2015. 

 

 

Figur 6 viser at en stor andel av pasientene som ble transportert med ambulansefly i 2014 og 2015 

ble transportert fra Framnes flyplass i Narvik, mens en betydelig mindre andel ble hentet på Evenes 

flyplass. 
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Figur 6. Avreiseflyplass og starttidspunkt for igangsetting av transport for pasienter fra UNN Narvik 

 

Figur 7 viser at 207 pasienter ble transportert fra et høyere omsorgsnivå til UNN Narvik for videre 

behandling i 2014 og 2015.  

 

 
Figur 7. Antall tilbakeføringer med ambulansefly av pasienter til UNN Narvik etter lokalisasjon, 2014 og 2015 

 

Helikopterambulansetjenesten 
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Forespørsler 

 
Tabell 18: Antall forespørsler om ambulansehelikopter som kom fra UNN Narvik i 2014 og 2015. 
 

32 (50 %) av forespørslene var knyttet til generell kirurgi, obstetrikk, nyfødtmedisin og traumatologi. 

 

Avvik 

De vanligste årsakene til avvik i gjennomføring av et rekvirert oppdrag med ambulansehelikopter er 

«vær» og «ikke medisinsk behov». Avvikene kan innebære at oppdraget avvises eller avbrytes. 

Kategorien «vær» som oppgitt årsak har et tydelig mønster som følger årstidene og lysforhold. 

 

 
Figur 8. Oppdrag med ambulansehelikopter som ble avvist eller avbrutt med «vær» som oppgitt årsak i 2015 (n=1193). 

 

Forespørsler sekundæroppdrag ambulansehelikopter UNN Narvik

År 2014 2015 Totalt Prosent

Antall totalt 21 43 64

Antall kirurgiske problemstilling 5 7 12 18,8

Antall traume 2 6 8 12,5

Antall obstetrikk 0 2 2 3,1

Antall neonatalogi 7 3 10 15,6

Antall ukjent 3 4 7 10,9

• 1193 forespørsler på helikopter (Tromsø-basen + Evenes-basen)

– 796 forespørsler Tromsø-basen

– 397 forespørsler Evenes-basen (8 mnd)

• Avvik pga vær følger mørketiden og perioder med mye snøbyger/nedbør

• Svært lite avvisninger i midtnattsoltiden

• Vær årsak til 9,2% av avviste/avbrudte oppdrag i periode 2012-2014

– 11,2 % for Tromsø-basen (et relativt høyt tall sammenlignet med 2012-2014)

– 6,8% for Evenes-basen (men ikke operativ vinteren 2015)

– Variasjonsbredde/uke TOS/RW 0 – 56,3%, EVE/RW 0 – 37,5 %
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Tabell 19: Sekundæroppdrag med ambulansehelikopter rekvirert til UNN Narvik i 2014 og 2015 som ble avvist og avbrutt 
fordelt etter oppgitt årsak til avviket og videre løsning når ambulansehelikopter ikke kunne løse oppdraget. 

 

For dette utvalget lå andel avviste oppdrag grunnet vær mye høyere enn referansedata for alle 

oppdrag fra 2015. Dette kan være en tilfeldig variasjon eller henge sammen med geografiske forhold 

og lokale værforhold. Før 2014 hadde Tromsø-basen noen avvisninger pga samtidighet og 

tjenestetid. Disse er minimalisert etter opprettelsen av Evenes-basen. 

 

Gjennomførte oppdrag hvor pasienten ble levert på UNN Narvik 

 
Tabell 20: Oppdrag med ambulansehelikopter der pasienter ble levert til UNN Narvik (primæroppdrag, søk og 
redningsoppdrag) i 2014 og 2015. 

 

Før etablering av Evenesbasen hørte dette til sjeldenhetene. Etter etablering leveres pasienter nå 

regelmessig til UNN Narvik. Tolv (35 %) av pasientene hadde diagnoser antatt tilhørende 

traumatologi, generell kirurgi og obstetrikk. 

 

Gjennomførte sekundæroppdrag fra UNN Narvik 

 
Tabell 21: Gjennomførte sekundæroppdrag med ambulansehelikopter: Oppdrag fra UNN Narvik til høyere behandlingsnivå i 
2014 og 2015. 

 

Avviksstatistikk sekundæroppdrag UNN Narvik

År 2014 2015 Totalt Prosent

Antall avviste 7 14 21

Antall avbrudte 0 1 1

Vær 3 9 12 18,8

Ikke behov 0 2 2 3,1

Fartøyteknisk 1 1 2 3,1

Koordinering 0 2 2 3,1

Annet 0 1 1 1,6

Tjenestetid 2 0 2 3,1

Samtidighet 1 0 1 1,6

Overført FW 6 10 16 25,0

Overført 330 1 0 1 1,6

Håndtert lokalt 0 5 5 7,8

Andel håndtert lokalt - kirurgi, traume, obst/neo 0 2 2 3,1

Oppdrag avlevert UNN Narvik

År 2014 2015 Totalt Prosent

Antall totalt 1 33 34

Antall kirurgiske problemstilling 0 3 3 8,8

Antall traume 1 7 8 23,5

Antall obstetrikk 0 1 1 2,9

Antall neonatalogi 0 0 0 0,0

Antall ukjent 0 0 0 0,0

Gjennomførte sekundæroppdrag fra UNN Narvik

År 2014 2015 Totalt Prosent

Antall totalt 14 28 42

Antall kirurgiske problemstilling 5 3 8 19,0

Antall traume 2 5 7 16,7

Antall obstetrikk 0 2 2 4,8

Antall neonatalogi 5 2 7 16,7

Antall ukjent 0 0 0 0,0
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Ambulansehelikoptrene gjennomfører regelmessig sekundæroppdrag fra UNN Narvik. Dette har økt 

med opprettelsen av Evenesbasen. Tjuefire (57 %) av pasientene hadde diagnoser antatt tilhørende 

traumatologi, generell kirurgi og obstetrikk. 

 

Tids- og avstandsdata ambulansehelikoptre og UNN Narvik 

 
Tabell 22: Utflyvningsavstander i luftlinje fra helikopterbasene, beregnet og målt utflyvningstid og responstider. 

 

Pasientenes alvorlighetsgrad  

Primæroppdrag hvor pasienter ble levert til UNN Narvik hadde en gjennomsnittlig NACA-score på 

3,53. Sekundæroppdrag fra UNN Narvik hadde en gjennomsnittlige NACA-score på 4,37. 

Sekundæroppdragene hadde en høyere gjennomsnittlig NACA-score.  

 

 
Figur 9: Alvorlighetsgrad registrert av behandlende helikopterlege etter NACA score ved gjennomførte 
ambulansehelikopteroppdrag til UNN Narvik i 2014 og2015. 

 

  

RW tider og UNN Narvik EVE/RW TOS/RW

Utfyvningsavstand - luftlinje (km) 30 148

Beregnet utflyvningstid luftlinje (min) 8 34

Målt utflyvningstid (median, min) 11 45

Responstid (alarm - ankomst pasient) 26 60
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Definisjoner 
Definisjonene som etterspørres ble formidlet til videresendes til leder for Nasjonalt 

kompetansesenter for traumatologi for mulig å klargjøre en gyldig nasjonal definisjon.  

 

Vi mottok følgende svar: «Den nye nasjonale traumeplan er tett på vedtak, og det har ikke vært 

diskusjon om kravene til akuttsykehus med traumefunksjon i møtene blant RHFenes fagdirektører. Vi 

regner med at det som står i planen vedrørende akuttsykehus med traumefunksjon innføres uten 

endringer. Her er det få endringer fra den gamle traumeplan fra 2006/2007. Derimot har fagfolkene 

blant den nye traumeplan lagt vekt på grundig å beskrive funksjonen til sykehus UTEN 

traumefunksjon, fordi vi har skjønt at den nye nasjonale helse- og sykehusplan får enkelte foretak til å 

vurdere endringer i sykehusstruktur og –funksjon. 

Sykehus uten traumefunksjon er beskrevet i et eget kapittel s. 117-118 i vedlagte versjon (som altså 

fortsatt ikke er vedtatt). Her beskrives det tydelig at sykehus uten definert traumefunksjon ikke har 

noen plass i behandlingskjeden utover det som også helsesentre har, som et sted man kan vente på 

transport. 

  

Man må altså ta utgangspunkt i kriteriene for mistenkt alvorlig skade og innse at for disse pasienter 

oppfyller et gitt sykehus enten kravene til akuttsykehus med traumefunksjon, eller også har det 

funksjon på linje med helsesentrene i påvente av transport til akuttsykehus med 

traumefunksjon/traumesenter. Det finnes altså med andre ord ikke noe som heter «vurderings- og 

stabiliseringskompetanse». 

  

En viktig kvalitetsindikator i den nye traumeplan er prehospital tid for pasienter som oppfyller 

kriteriene for mistenkt alvorlig skade.  Med det nye nasjonale traumeregister vil denne indikator 

kunne vise tidstapet fra alarm til AMK og til pasienten tas imot av traumeteam på enten akuttsykehus 

med traumefunksjon eller traumesenter. For pasienter i gruppen vil tid brukt på sykehus uten 

traumefunksjon/helsesenter likestilles med tid i ambulanse eller på skadested.»  

 
 

Om modeller, metode og alternativer 
 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF eies av Helse Nord RHF og betjener 30 kommuner på fastlands-

Norge (pluss Svalbard) med 191 708 innbyggere3 med tre sykehus: UNN Tromsø, UNN Harstad og 

UNN Narvik 

I en optimal modell kunne de tre sykehusenheten på fastlandet fungert som en integrert enhet med: 

 Felles opptaksområde 

 Felles funksjonsfordeling 

 Felles fremtid 

 Felles drift (kvantitativt og kvalitativt) 

 Felles utdanning og kompetanseutvikling 

 Felles rotasjonsplan for spesialister og utdanningskandidater 

 Felles kvalitetssikring og kvalitetsindikatorer 

 Felles forskning 
 
UNN HF omfatter også Longyearbyen sykehus, Svalbard; Åsgård psykisk helse- og rusklinikk, Tromsø; 
UNN HF har også et stort prehospitalt ansvarsområde med fem senter for psykisk helse- og 
rusbehandling, Silsand, Sjøvegan, Storslett, Storsteinnes, Håkvik og Harstad og to distriktsmedisinske 

                                                           
3 Per 1 januar 2015. Kilde: Statistisk sentralbyrå 
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senter, Finnsnes og Storslett. I tillegg kommer en geografisk og personellmessig omfattende 
ambulansetjeneste med bil-, båt- og luftambulanseenheter med lokale baser og stasjoner.  
Målet for endringsprosessene må være at alle helseforetakets sykehus har gjennomgående og høy 
faglig kvalitet, påregnelighet og god beredskap. Dette må gjelde for alle tre sykehusene i UNN HF, 
uten vesentlige forskjeller i tjenestetilbudet til befolkningen og uavhengig av bosted. 
 
Arbeidet med å avklare status for UNN Narvik bygger derfor etter vår mening på en mangelfull 

metode. En samlet gjennomgang av behov, kvalitet, logistikk og samfunnsmessige konsekvenser av 

endringer i sykehusstruktur og kirurgisk aktivitet på det hvert enkelt sykehus i foretaksgruppen må 

gjennomføres før viktige samfunnsmessige beslutninger som nedlegging av kirurgiske 

akuttfunksjoner fattes.  Isolert gjennomgang av et begrenset utvalg av variabler for kun ett enkelt 

sykehus er etter vår mening utilstrekkelig som forsvarlig beslutningsgrunnlag. 

 

Skal det fattes beslutning på et trygt og evidensbasert grunnlag, må alle sykehus i foretaksgruppen 

som driver kirurgisk virksomhet og har akuttkirurgisk beredskap etter traumeplanens definisjoner 

evalueres på tilsvarende måte. I tillegg til mer mekaniske logistikkvariabler som avstander, kjøretider 

og opptelling av innleggelser og inngrep, må viktige kliniske resultat-variabler som 30-dagers 

dødelighet etter kirurgi, alvorlige komplikasjoner etter kirurgi (lungebetennelse, hjerteinfarkt, 

alvorlige infeksjoner, uplanlagt innleggelse i intensivavdeling), beleggsprosenter og tilsynsresultater 

også gjennomgås og dokumenteres. 

 

Å single ut ett enkelt sykehus i UNN HF for en isolert vurdering av et smalt spekter variabler slik den 

aktuelle vurderingen av UNN Narvik legger opp til gir et klart inntrykk av at konklusjonen er gitt og 

utredningsarbeidet skal skaffe premissene.  

 
Alternativer til nedleggelse 

Det finnes flere uprøvde, gode alternativ til nedlegging og sentralisering av lokalsykehusenes 

akuttfunksjoner og daglige oppgaver. Lokalsykehusene innenfor et geografisk område (som UNN HFs 

definerte opptaksområde) kan sammen med region- og universitetssykehus ha et felles 

opptaksområde, en klar funksjons- og oppgavefordeling, personell-rotasjon og felles 

beredskapsordninger. Slik kan man ‘desentralisere det mulige og sentralisere det nødvendige’. 
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Elektive kliniske arbeidsoppgaver innenfor kirurgien kan desentraliseres systematisk til lokalsykehus 

med nødvendig kirurgisk-anestesiologisk kompetanse. Dette vil avlaste UNN-Tromsø for enklere 

elektivt arbeid, samtidig som lokalsykehusene tilbyr påregnelige operasjonstidspunkt, mindre 

overbelegg og selvsagt trygg kirurgi. I tillegg kan kirurgisk og anestesiologisk utdanning av både LIS-

leger og spesialsykepleiere i begge fagområder sikres og rotasjon mellom lokalsykehusene og UNN-

Tromsø, begge veier, også gi viderekomne opplæring. 

   

De behandlingsteamene som opererer elektivt, enten bløtdels- eller ortopedisk kirurgi, vil måtte ha 

beredskapsansvar for å behandle intra- og postoperative komplikasjoner hos de elektivt opererte 

pasientene. Denne beredskapen vil måtte være 24/7 så lenge sykehuset har inneliggende pasienter. 

Den same vaktberedskapen vil kunne ta hånd om eventuelle livstruende akuttkirurgiske behov som 

ved traumer innenfor opptaksområdet. Den nødvendig vurderings- og stabiliseringskompetanse som 

inngår som en grunnleggende kirurgisk og anestesiologisk ferdighet, kan som i dag styrkes gjennom 

årlige kurs i hemostatisk nødkirurgi slik vi i en årrekke har organisert i UNN HF for alle Helse Nords 

sykehus og deres kirurgiske behandlingsteam. UNN Narvik har gjennom deltakelse i slike kurs og 

systematisk arbeid med egen traumeberedskap (godt organiserte traumemottak, VAKe-støtte i 

vanskelige situasjoner etc.) tatt ansvar for en robust nød-kirurgisk beredskap i et område preget av 

betydelige risikoer for trafikkulykker, industriulykker og friluftsulykker.     

Den valgte metoden unnlater å belyse noen av de helt sentrale problemer ved dagens organisering 

av spesialisthelsetjenesten i Norge som for eksempel det store overbelegg på landets sentrale 

somatiske sykehus 

 
Farlig overbelegg 

Det er økende dokumentasjon på sammenheng mellom overbelegg på somatiske sykehus og 

dødelighet blant inneliggende pasienter. Når beleggsprosenten overskrider 92,5 %, øker 

dødeligheten blant inneliggende pasienter (Kuntz ea 2014). Gjennom ‘pooling’ av flere sykehus sin 
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sengekapasitet og fleksibel utnyttelse for å unngå farlige beleggstopper, kan denne ‘overbeleggs-

dødeligheten’ reduseres med 37 % (Ibid). 

Gjentatte OECD-rapporter har dokumentert at Norske sykehus har en eksepsjonelt høy 

beleggsprosent i europeisk sammenheng. Høyeste anbefalte, forsvarlige beleggsprosent er satt til 85 

%, av både Helsedirektoratet og av OECD. Med 3,8 senger pr. 1000 innbyggere, er Norge et av de tre 

landene i Europa med færrest sykehussenger (Health at a Glance, OECD). Norge har også svært høye 

beleggsprosenter på de store sykehusene, over det som defineres som forsvarlig. Med belegg på 95-

110 % øker også sannsynligheten for sykehusinfeksjoner og beredskapen svekkes vesentlig. 

Beleggsprosent gjennom siste fem år ved alle Helse Nords sykehus må også tas med i vurderingene. 

Det er ikke gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser eller modelleringer av pasientfordeling og 

konsekvenser for beleggsprosenter i UNN Tromsø ved en eventuell stenging av akuttfunksjoner ved 

UNN Narvik.   

 

Er det farligere å bli operert på sykehus med mindre volum akutte inngrep? 

Spørsmålene har høy relevans som premisser for den aktuelle prosessen for å utrede behov og 

konsekvenser ved en endring av funksjonene ved UNN Narvik og andre lokalsykehus i 

foretaksgruppen.  Det hevdes og det ligger implisitt – en påstand om at lokalsykehusenes kirurgiske 

virksomhet ikke er forsvarlig, at det er for små opptaksområder, at det blir for få inngrep og at den – 

helt udefinerte – ‘faglige utviklingen’ gjør det nødvendig med storstilt sentralisering av kirurgisk 

virksomhet.  

Nyere forskning støtter ikke disse påstandene og det er ikke dokumentert systematisk i Helse Nords 

foretaksgruppe hvilke komplikasjons- og mortalitetsrater de ulike sykehusene faktisk har. 

Nyere studier fra USA og England har ikke funnet holdepunkter for påstandene om at det er ‘farlig’ å 

bli operert ved mindre kirurgiske avdelinger eller ved mindre rurale sykehus med veldefinert, basal 

og elektiv kirurgisk aktivitet. 

 

En britisk studie av nær 115,000 pasientene innlagt i 154 ulike kirurgiske sykehus med en høy-risiko 

kirurgisk sjukdom i 2009/10 og i 2012/13 (4 år) (Watson 2016). Studien viste at 22.1% av pasientene 

(25,325) gjennomgikk et større kirurgisk inngrep under innleggelsen. Studien fant stor variasjon i 

operasjons-aktivitet på gruppen høy-risiko-pasienter: Ti sjukehus opererte 50 eller færre større 

inngrep, 16 sjukehus opererte over 250 større inngrep.  Om lag en av 10 pasienter døde av 

komplikasjoner under innleggelsen etter et større, akutt kirurgisk inngrep, men de fant ingen forskjell 

i dødelighet om sjukehuset gjorde 50 eller 250 større akutt-kirurgiske inngrep årlig (Watson 2016). 

Når de så på sjukehus som hadde svært lave volum, mellom 21 og 50 slike operasjoner, og de med 20 

eller færre operasjoner fant forskerne heller ingen klare mønstre i 30-dagers postoperative 

dødelighet. Studien konkluderte med at sentralisering ikke ville gi positive effekter på kvaliteten av 

den kirurgiske behandlingen. Tiltak som vil kunne gi forbedring var følgende: 

 Klare nasjonale og regionale behandlings-prosedyrer 

 Fast, enhetlige opplæring av kirurger 

 Bedre samarbeid mellom sykehusene  

 Rask tlf-tilgang til erfaren kirurgisk bakvakt 7/24 

 Bedre tilgang til operasjonsstuer 

 Overvåking av behandlingsresultater og kjappe tiltak 

 ‘Lærende nettverk’ 
 

Slike tiltak er det selvsagt fullt mulig å organisere mellom store og små sykehus I Helse Nord – og i 

UNN HF, dersom det er politisk og faglig vilje til det. 
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Er det farligere å bli operert på rurale lokalsykehus? 

En annen fersk studie av 1,63 millioner kirurgiske innleggelser siste 5 år i 4.500 store og små sjukehus 

i USA stilte spørsmålet: Hvordan går det med de som opereres på små lokalsjukehus på landsbygda 

sammenlignet med de som opereres på store sjukehus? (Ibrahim ea 2016). I USA er det 1,332 

«critical access hospitals» (lokalsjukehus) på landsbygda som betjener en befolkning på omlag 59 

millioner innbyggere i distriktene (rural areas). Et system for økonomisk sikring av disse sykehusene 

ble etablert i 1997 med fordelaktig refusjon fra «Medicare» og bedre betaling for kirurger. Målet 

med disse tiltakene var å opprettholde distrikts-sykehusene og kirurgitilbudet for lokalbefolkningen.  

 

Studien analyserte 1,63 millioner kirurgiske innleggelser innlagt 2009-2013 i USA i 826 små rurale 

lokalsjukehus med kirurgisk akuttfunksjon (25 senger eller mindre, minst 7 mil til neste sjukehus) og 

3676 store urbane sentralsjukehus. Forskerne så på resultatene for fire vanlig kirurgiske inngrep: 

Fjerne blindtarm, fjerne galleblære, fjerne tykktarm og brokkoperasjon. Kvalitetsmål var 30-dagers 

dødelighet postoperativt, alvorlige komplikasjoner postoperativt og kostnader. 

 

Studien fant at den typiske pasienten som ble operert på lokalsjukehus var ca. 77 år, 56% var kvinner, 

de som ble operert på lokalsjukehus hadde færre kroniske medisinske problem enn de operert på 

store sjukehus som følge av god seleksjon. 30-dagers postoperativ dødelighet var lik for små og store 

sjukehus (5,4 % vs. 5,6%, NS). Pasienter operert på små sjukehus hadde færre alvorlige 

komplikasjoner enn de som ble operert på store sjukehus (6,4% vs. 13,9%, p<0.001). Pasientene som 

ble operert på lokalsjukehus ble oftere skrevet ut til heimen enn fra store sjukehus (67% vs. 60%, 

p<0,001). Kostnadene pr. operert pasient var lavere på lokalsjukehus – ca. 10.000 kr ‘billigere’ (1395 

USD, p<0.001). De alvorlige komplikasjonene som ble studert var: Akutt hjerteinfarkt, 

lungebetennelse, akutt nyresvikt, innlagt >75 døgn etter operasjonen, justert for risikofaktorer som 

alder, sykelighet osv. 

 

Konklusjonene på denne omfattende studien var: 

 Lokalsjukehusenes kirurger var gode på å velge rett pasient til operasjon 

 Kirurgien var bedre planlagt, det var mindre ø.hjelp 

 Det var ingen forskjell i dødelighet etter operasjonen 

 Nyopererte pasienter på lokalsjukehus hadde færre alvorlige komplikasjoner 

 De hadde færre infeksjoner 

 Færre lokalsjukehuspasienter måtte på pleieinstitusjon 

 Det var flere reinnleggelser på lokalsjukehus 

 Det var billigere å operere enkle kirurgiske sjukdommer på lokalsjukehus 
 

Å bli operert på lokalsjukehus for vanlige kirurgiske sjukdommer er altså ifølge denne omfattende, 

vitenskapelige studien både sikkert, det gir færre alvorligere komplikasjoner etter kirurgien og det er 

billigere for samfunnet. 

 

Konklusjon 

Det er bemerkelsesverdig liten interesse for de vitenskapelige studiene som belyser nøkkelspørsmål i 

organisering og faglig drift av sykehusene i UNN HF, i Helse Nord og generelt i Norge. Denne 

tilsynelatende manglene interessen finner vi i Helse Nords ledelse og i prosjektbeskrivelsen for det 

prosjektet vi er bedt om å delta i.  Vi mener det pågående utredningsarbeidet ikke kan danne 

grunnlag for å fatte beslutninger om framtidig funksjonsnivå og oppgavebeskrivelse for UNN Narvik 

og for Nordlandssykehuset Lofoten.  

Vi savner et grundig og objektivt kunnskapsgrunnlag for de vidtrekkende beslutninger som skal fattes 

om framtidig sykehusstruktur i Nord-Norge. Sikringen av forsvarlig akuttkirurgisk beredskap for 

(lokal)befolkningen må bygge på et bredt kunnskapsgrunnlag, konkrete analyser av kliniske resultater 
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og en bærekraftig sykehusmodell som også har perspektiver på forsvarlig belegg, forebygging av 

nosokomiale multiresistente bakterier og ivaretakelse av tidskritiske stabiliserings- og 

behandlingstilbud for hele befolkningen i Nord-Norge.  
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