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Klinikk for prehospitale tjenester (PTSS) inkluderer AMK- sentral og pasientreiser,
ambulansetjenesten, sykehusbussene og luftambulansetjenesten. Det innebærer blant annet 21
ambulansestasjoner og 30 ambulanser og luftambulansebase.
I Listerområdet er det til sammen syv ambulanser stasjonert i henholdsvis Flekkefjord, Sirdal, Farsund,
Lyngdal og Hægebostad. Disse ambulansene utførte 5720 oppdrag i 2016 av totalt 37 400 oppdrag
ambulansetjenesten utførte forrige år. Ambulanseberedskapen i det aktuelle området er relativt sett
bedre per 1000 innbygger enn andre områder innen Sørlandet sykehuset sitt dekningsområde.
Ved behov for luftambulanse ligger Listerområdet slik til at det er aktuelt å kunne benytte helikopter
fra både Arendal og Stavanger, samt redningshelikopter fra Sola.
PTSS har ikke sett det som naturlig å uttale seg om modellene og vil forholde seg til de endringer som
eventuelt måtte komme. I hvilken grad en ny modell vil påvirke klinikkens virksomhet vil avhenge av
pasienters behov for transport. Før en vet helt hva som skal være av funksjoner og vaktordninger ved
SSF er det ikke mulig å kunne si noe mer konkret om konsekvenser.
Det som imidlertid er dagens situasjon er at ambulanseoppdragene i omkring 70 prosent er knyttet til
pasienter med medisinske problemstillinger. I den grad det skulle bli flere pasienter med kirurgiske
problemstillinger som må fraktes med ambulanse til eksempelvis SSK synes antallet å være så
begrenset at det ikke vil være utfordrende for ambulansetjenesten, rent volummessig.
Kostnader knyttet til pasientreiser ved bruk av egen bil, buss og/eller drosje er vanskelig å anslå uten
å vite mer konkret hva som blir konsekvensene av en annen, enn dagens driftsmodell.
Det synes å være usikkerhet i forhold til om ambulansepersonellets kompetanse ville være i stand til å
håndtere pasientsituasjoner dersom det skulle bli endringer i forhold til dagens sykehustilbud i
Flekkefjord. Ambulansepersonellet håndterer pasienter med traumer/kirurgiske problemstillinger der
disse oppstår og frakter pasienter til sykehus. Det er flere steder hvor avstandene er lengre enn
avstanden fra Flekkefjord til Kristiansand. Det er noe vanskelig å forstå at ambulansepersonellets
kompetanse skulle bli en spesiell utfordring dersom noen flere pasienter måtte transporteres fra
Flekkefjord til Kristiansand.
Til sammenligning kan nevnes at pasienter som fraktes med ambulanse fra Sirdal til Stavanger har
lengre transport enn pasienter fra Flekkefjord til Kristiansand. Pasienter som fraktes fra Hovden til
Kristiansand er avstanden dobbelt så lang som fra Flekkefjord.

