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Bakgrunn 

Helse Nord-Trøndelag har ved PHK gitt Snåsa kommune tilbud om utprøving med 

Helsevaktbil i aktiv tjeneste mandag-fredag 08.00-20.00. Utprøvingen skulle vare i 2-3 år. 

 

Gjennom drøftingsmøter mellom PHK og kommunen ble det klart at kommunen ikke kunne 

hindre reduksjon i ambulanseberedskapen. Kommunestyret takket deretter nei til helsevaktbil 

28.3.19. 

 

PHK ønsker nå en utprøving med dagambulanse og dette blir innført fra 17.6.19 på Snåsa.  

 

Når dagens døgnambulanse, som er stasjonert på Snåsa, går over til å bli dagambulanse vil 

det redusere antall ambulansebiler i flåten, hver eneste natt og hver lørdag og søndag 

gjennom hele året. Dette vil da berøre alle kommuner som hører inn under samme 

flåtestyring som Snåsa kommune. 

 

Snåsa kommune ved Ordfører ber ordførerne i kommuner som mener at det er fare for at 

denne reduksjonen svekker vår felles beredskap, om å støtte Snåsa kommunestyres vedtak. 

Vurdering 

Snåsa har fattet følgende vedtak: 

 

1) Snåsa kommune vil beholde nåværende løsning med døgnkasernert ambulanse 7 dager i 

uka.  

 

2) Snåsa kommune takker nei til tilbudet om helsevaktbil, da dette ikke oppfyller målet om 

like god eller bedre akuttmedisinsk beredskap for innbyggerne på Snåsa.  

 

3) Det er Helseforetakets ansvar å gi innbyggerne i Snåsa en trygg og forsvarlig 

ambulanseberedskap.  

 

4) Snåsa kommune henstiller om at ambulanseberedskapen ikke reduseres. Eventuelle 

økonomiske kutt i Helseforetaket må ikke medføre nedskalering i ambulanseberedskapen. 

 



 

Nærøy kommune støtter Snåsa kommune, og vil i tillegg påpeke disse punktene som 

Ordfører i Namsos har skrevet.  

 Det er ingen tvil om at med redusert ambulanseberedskap i Snåsa så utfordres 

Namdalen i form av at de to døgnbilene som står i Grong vil måtte dekke Snåsa på 

natt og helg, sammen med Steinkjer riktignok, men de har mye kjøring fra før. De to 

bilene i Grong er fra før ment å dekke hele Namdal etter at Røyrvik-ambulansen ble 

nedlagt. Etter at de har stanset en dagbil i Vikna, sier AMK at Grong-ambulansene 

brukes mer utover mot/i Ytre Namdal i beredskap. 

 HMN sin egen GEO-analyse (gjort for å optimalisere ambulansestasjonsstrukturen i 

regionen) sier at det vil være behov for 21 nye ambulansebiler i HMN innen 2030 

hvis økningen av oppdrag fortsetter slik den er i dag. Det er svært korttenkt å redusere 

tjenesten når man vet dette. 

 Beredskap koster, slik er det også for brannvesenet, politi. Det koster å gi 

befolkningen en trygg hverdag ved å føle seg trygg på at man får medisinsk hjelp når 

man trenger det.  

 En ambulanse består av to ambulansepersonell som jobber i team og med en båre bak 

i bil. En helsevakt jobber alene uten en båre. 

 En helsevakt er m.a.o. mer en nødløsning enn redningen siden vedkommende må 

jobbe alene og ikke har mulighet til å frakte pasienter. 

 Statistikk på oppdrag og rapporter om hvor lite ambulansen blir brukt og hvor friske 

innbyggerne i Snåsa er brukes for alt det er verdt, men statistikk har ALDRI reddet 

liv. 

 Det blir mindre attraktivt å jobbe på en dagbil kontra døgnbil. Det kan bli 

vanskeligere å få rekruttert ansatte. 

 Demografikartene viser at de eldre (storforbrukere av ambulanse) blir igjen i 

distriktene, hvorfor da legge ned tjenestene der? 

 Responstiden vil bli vesentlig høyere for befolkningen på natt og helg. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:  

 

Nærøy kommune støtter Snåsa kommune sitt vedtak. 

 

1) Snåsa kommune vil beholde nåværende løsning med døgnkasernert ambulanse 7 dager i 

uka.  

 

2) Snåsa kommune takker nei til tilbudet om helsevaktbil, da dette ikke oppfyller målet om 

like god eller bedre akuttmedisinsk beredskap for innbyggerne på Snåsa.  

 

3) Det er Helseforetakets ansvar å gi innbyggerne i Snåsa en trygg og forsvarlig 

ambulanseberedskap.  

 

4) Snåsa kommune henstiller om at ambulanseberedskapen ikke reduseres. Eventuelle 

økonomiske kutt i Helseforetaket må ikke medføre nedskalering i ambulanseberedskapen. 

 

  

 

 

 

 

 

 


