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• Det kom et fly fra afterski…….

• Første møtet i katastrofeledelsen i Finnmarkssykehuset HF
• Er noen beredt på det som skjer?
• Kontroll eller kontrollert kaos?

KAOS KONTROLLERT KAOS KONTROLL (?)



Mars 2020

• «Nye» ROS analyser for AMK, ambulansebiltjenesten, -
båttjenesten og luftambulansetjenesten

• Behov
• Prosedyrer - smittevern
• Personell – tilgang og turnus
• Utstyr
• «Hvordan gjør alle andre det»
• Renhold
• Nedstenging av stasjoner
• Samhandling med kommunehelsetjenesten



Utfordringsbildet i Finnmark

• Kontroll på ansatte og mulige ansatte/ vikarer
• INFORMASJON!!! (Desinformasjon….??)
• Oversikt over disponibelt personell
• Opplæring – nye prosedyrer og utstyr
• Turnusendringer

• Antall ressurser tilgjengelig
• AMK
• Bilambulansetjenesten
• Luftambulansetjenesten
• Kommunehelsetjenesten



Utfordringsbildet i Finnmark

• Screening av pasienter og ansatte
• Kommunehelsetjenesten kom litt etter…..
• Kommunikasjonsutfordringer

• Avstander til sykehus

• «Søring-karantene» - fornuft eller fullstendig galskap?

• Uro blant kommunehelsetjenesten ift transportmuligheter

• Pandemien gjorde et dårlig valg ift årstid



Hverdagen

27 døgnambulanser

3 dagambulanser

17 stasjoner

76 165
innbyggere

«Gamle» Finnmark fylke (48 818 km2)



Smitteambulanser blir pandemiens nyord i Finnmark

• Oversikt over reserveambulanser i Finnmark
– 6 standard oppsett

• Plan for å sette de resterende utrangerte ambulanser i stand
• Etter 3 uker hadde vi 13 reserveambulanser i Finnmark

• Reserveambulanser rigget for smittetransport ble oversatt til
«smitteambulanser» av media

• Pasienttransportbiler (3 stk) med personell var også disponibel



Skaidi



Tanken bak

• Hvorfor valgte vi å sette inn disse ressursene?
• Vi ville gjøre det enklere internt for de ansatte

• Været i den aktuelle perioden
• Utfordringer med luftambulanseressurser
• Utfordringer med renhold på de fleste plasser – personellet måtte

gjøre dette selv
• Hele tiden ha en operativ ambulanse tilgjengelig reduserer risiko for

samtidighet
• Planlegge å benytte ambulanser rigget for smittetransport til covid-19

positive/ mistenkte



Erfaringer

• Utfordringer
• «Hvorfor får ikke vi – vi vil å ha»!
• Åpne brev til klinikken gjennom media
• Telefonstorm hos AMK…..
• Misforstått bruksområde og bemanning
• Kommunene tenkte de hadde ambulansetransport for sine pasienter

som skulle til legekontroll/ testing/ interntransport/ frisør……
• INFORMASJONSBEHOV!!

• Utstyrsbehov
• Bemanningsbehov



Erfaringer

• Reserveambulanser rigget for smittetransport er tilgjengelig

• Mulighet for rask oppbemanning ved en ordinær hendelse

• Bruken har vært minimal – antall transporter totalt

• Ble beredskapen bedre?

• Erfaringene tar vi videre



God beredskap krever kjennskap til lokal risiko


