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Hva skjer med akuttsituasjonen i Østfold etter at akuttbilen er parkert? LHL Østfold er kjent med at  
verneombud ved Sykehuset Østfold, operasjonsavdelingen, Jørgen Olsen har sendt et åpent brev 
med fremming av styresak til sykehusstyremøtet i juni. Her fremlegges det tall som beviser at antall  
oppdrag med anestesiressurs har gått ned omkring 60% (januar til mai 2017), samtidig som antall  
oppdrag til kritisk syke pasienter har gått opp (jf. vedleggene). Dette finner LHL Østfold sterkt  
bekymringsverdig.  
 

 

Konsekvenser av nedleggelse av akuttbilen 
LHL, Landsforening for hjerte- og lungesyke er  
en betydelig pasientorganisasjon med over 50.000  
medlemmer og med vel 2.500 medlemmer i  
Østfold fylke. I det det vises til brev av 26. mai i år  
er LHL Østfold bekymret for at akuttilbudet i fylket 
er betydelig forverret. 
 
Hvert år behandles en av seks personer i Norge for  
hjerte-, kar- eller lungesykdom. I LHL jobber vi for  
å minske sjansen for at befolkningen skal bli syk, og  
øke sjansen for at det skal gå bra dersom en blir syk.  

Med en befolkning på om lag 300.000 i Østfold er behovet for behandling på ca. 50.000 pasienter. Hvor  
mange av disse som har behov for akuttbilen vet vi ikke, men alt tyder på at ledelsen ved sykehuset ikke  
har tatt dette inn over seg. Sykehuset sparer kun 3,2 mil ved å la akuttbilen stå. Hvordan verdsetter ledelsen  
et menneskeliv? 
 
Anestesiavdelingen har i brev medelt at de siden april 2015 har registrert antall utrykninger og  
alvorlighetsgraden av disse (NACA-score). At antall utrykninger med anestesisykepleier er gått ned 60%  
er skremmende. Det er ingen av oss som tror at antall akutte tilfeller har gått ned så drastisk. Det er så vidt  
vi kan forstå ikke lagt frem noen statistikk som viste hvor mange ganger akuttbilen (nå sykebilen) har  
kommet for sent. 
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Klinikksjef Liv Marit Sunstøl ble intervjuet av NRK Østfold i forbindelse med nedleggelsen 9. desember  
2016 og var ikke enig i at nedleggelsen var et stort problem og mente at nedleggelsen ville få ubetydelige 
konsekvenser for Østfold.  
Den vedlagte rapporten viser klart veksten i antall oppdrag (vedlegg 2 fra verneombud Jørgen Olsen)  
i perioden 2009-2016 
År Oppdrag Avvik Akutt Avvik 
2009 28 242  7 585  
2010 29 722 + 1 480 7 895 + 310 
2011 31 070 + 1 348 8 364 + 469 
2012 34 358 + 3 288 10 024 + 1 660 
2013 36 156 + 1 798 10 459 + 435 
2014 36 073 - 83 10 705 + 246 
2015 37 845 + 1 772 12 251 + 1 546 
2016 39 237 + 1 392 13 331 + 1 080 
 
 
"Antallet ambulanser i Norge fortsetter å reduseres – LHL og ambulansesjåførene frykter for  
pasienters liv og helse".  Dette kunne en lese i en pressemelding fra LHL ved styreleder John Normann  
Melheim 7. juni.  
 
Oversikten fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) for 2015 viser at ambulanseberedskapen i Norge stadig  
forverres. LHL og Ambulanseforbundet går nå sammen om å kreve at anbefalt responstid må lovfestes. 
 
Antall ambulanser i Norge, årlig oppdragsmengde, befolkningsvekst: 

 2002 2014 2015 %-vis endring 2002-2015 
Antall ambulanser i 
Norge 

597 528 517 14 prosent nedgang siden 2002 

Oppdragsmengde årlig 458 000 665 404 667 297 46 prosent økning siden 2002 
Befolkningsvekst i Norge 4 524 066  5 165 802 14,2 prosent økning siden 2002 
 
Kartleggingen basert på SSBs nyeste oversikt gjennomført av LHL og Ambulanseforbundet viser at  
antall ambulanser har sunket med 14 prosent siden 2002, samtidig som folketallet i Norge har økt med  
14 prosent i samme tidsperiode. I løpet av disse 15 årene har også oppdragsmengden for ambulanse- 
tjenesten i Norge økt med 46 prosent.  
 
Det opplyses i brevet fra Jørgen Olsen at «Medisinsk akutt-team» på bakgrunn av at akuttmottaket i  
økende grad mottar flere dårlige pasienter krever et styrket mottaks-team i akuttmottaket. Pasientene  
fikk tidligere, da det eksisterte kriterier for utkall, startet behandling av blant annet anestesisykepleier  
i god tid før de ankom sykehus. Det er en utvikling som er meget skuffende for vår pasientorganisasjon. 
 
Det er med beklagelse LHL Østfold registrerer redusert bruk av anestesisykepleier i bilene. Om dette  
skyldes mangel på etterlevelse av retningslinjer eller at det er mangel på denne faggruppen i sin helhet  
for Sykehuset Østfold vet ikke vi. Verneombud Jørgen Olsen melder at han ønsker å sette lys på  
beviselig konsekvens av nedleggelse av ordningen med dedikert akuttbil og at dagens ordning ikke  
fungerer slik som det ble skissert ved avviklingen. Han skriver «Jeg vil sterkt påpeke behovet for,  
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og et snarlig økt fokus på utsendingskriterier av anestesiressurser ved Sykehuset Østfold – Kalnes.» 

 
LHL Østfold var svært overrasket og forundret da SA (Sarpsborg Arbeiderblad) medelte høsten 2016 at  
man ønsket å legge ned en sårt trengt akuttbil ved sykehuset Østfold Kalnes. Det var i sin tid  
Østfold fylkeslag av LHL (nå LHL Østfold) som sto på barrikadene for å få bilen, og vi var ganske alene i 
kampen. Det var ikke mange den gang som trodde at den hadde noe formål. Det var Eddie Sjøborg som så 
verdien, og fremmet saken i Fylkeskommunen. 
 
På NRK Østfold sendingen ble det torsdag 8. desember meldt at Sykehuset Østfold har 252 mil i  
underskudd i 2016. Et slikt underskudd ville få store konsekvenser og ville blant annet føre til at  
akuttbilen skulle parkeres for godt.  
 
LHL Østfold er av den oppfatning at sykehusledelsen her har tatt et uklokt valg. Det var ikke for  
ingen ting at LHL i sin tid var en aktiv pådriver for å få denne bilen på plass, og vi har registrert  
varselet om nedleggelsen med forferdelse. LHL Østfold ser at dette må gå ut over våre medlemmer.  
Undertegnede var derfor i kontakt med NRK Østfold, Fredrikstad Blad, Sarpsborg og Halden  
Arbeiderblad og medelte bekymring for et slikt vedtak. 
  
Etter vel 10 år legges tilbudet ned  
LHL Østfold deler den bekymring som verneombud Jørgen Olsen uttrykker og det er med stor glede 
vi registrerer engasjementet for å finne en bedre løsning for Østfold. Det er kun tiden som til fulle vil  
vise frem hvilke konsekvenser et slikt nedskjæringstiltak medfører. 
 
Saken gikk mye raskere enn tenkt og da undertegnede sendte ut en orientering på mail til lederne av  
lokallagene i LHL fredag 9/12 etter kontakt med anestesisykepleier Jostein Nygaard, Randi  
Kristoffersen Fredrikasted blad, Halden Arbeiderblad og NRK Østfold tydet alt på at saken allerede var 
utdebattert. 
 
LHL Østfold har fremmet vår bekymring for nedleggelsen av akuttbilen. Innspillet kom i avisene og i  
NRK Østfold dagen etter.  
 
12. desember i SA:  
"Sykehuset Østfold sparer 3,2 millioner i året ved å kutte ut tilbudet om akuttbil. Akuttbilen vil ikke  

rykke ut mer neste år, opplyser klinikksjef ved avdeling for akuttmedisin, Liv Marit Sundstøl, til  

Sarpsborg Arbeiderblad." 
  
Etter at innleggene kom på NRK Østfold og i avisene har det blitt mange tilbakemeldinger og ikke  
minst frustrasjoner på at sykehusstyret kan prioritere slik. 
. 
LHL Østfold imøteser en tilbakemelding og en redegjørelse fra sykehusledelsen på hva som har skjedd  
og ikke minst hvilke konsekvenser fjerningen av akuttbilen har ført til siden 1. januar i år.  
Har denne nedskjæringen vært rett?  
Har det vært ubetydelige konsekvenser?  
Hvor mange pasienter har fått hjelp for sent?  
Mener fortsatt klinikksjef Liv Marit Sundstøl at nedskjæringen har hatt ubetydelige konsekvenser?  
Hvordan beregner ledelsen ved sykehuset verdien av et menneskeliv? 
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LHL Østfold slutter seg til de bekymringsmeldingene som nå fremkommer fra LHL sentralt og 
Ambulanseforbundet, Jørgen Olsen Verneombud KOPR og Ann-Chatrin Leonardsen, leder ALNSF  
Østfold 
  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Håkon Stubberud 
Leder LHL Østfold  
 
Kopi til:  
 
 


