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Høringssvar SNR konseptrapport, Aure Kommune.
Aure og Smøla kommune støtter Kristiansund kommune sin høringsuttalelse på SNR
konseptrapport. Aure og Smøla kommune vil i tillegg komme med følgende innspill med
bakgrunn i at våre innbyggere vil får svært lang reisevei til nytt akuttsykehus på Hjelset.
Konseptrapporten presiserer at helsetjenestene skal være forsvarlige, likeverdige og tilgjengelige.
Det er særdeles viktig at dette sikres også for innbyggerne i Aure og Smøla.
Prehospitale tjenester
Ambulansetransport, både luft-, båt-, og bilambulanse er, og vil i enda større grad bli, en viktig
del av akuttberedskapen for våre innbyggere. Slik vi leser delrapporten om prehospitale tjenester,
uttrykker man også der forståelse for at det kommer til å bli økt behov for ambulansetransport i
fremtiden, og tjenesten skal og må derfor styrkes. Både med bakgrunn i demografiske forhold og
derved økning i lidelser, og ikke minst reduksjon til ett lokalsykehus- i tillegg til redusert
tjenestetilbud på sykehuset ved Hjelset. Denne oppfattelsen sammenfaller med Aure og Smøla
sin forståelse.


Aure og Smøla støtter forslaget om nytt kaianlegg for ambulansebåten ved
Rensvikholmen. Dette er i tråd med innspill våre kommuner har gitt tidligere. Ny løsning
gir den korteste reiseveien til akuttsykehuset ved bruk av ambulansebil/ambulansebåt,
egen ambulansekai skjermer også pasienten ved overflytting.



Tiltak som gir bedre tilgang på luftambulanse, også når det er dårlig vær, må prioriteres.
Slik kommunene Aure og Smøla nå ligger, er de som ligger mest perifert for
luftambulansen sine baser i både Trondheim, Ålesund og Dombås. Slik våre kommuner
ser det, kan en annen lokalisering av luftambulanse være med på å kompensere noe for
lang reisevei til både akutt- og traumesykehus.



Antallet bilambulanser nord i fylket, i Aure og i Kristiansund, må økes. Lengre
transporttid både til sykehus og ved retur må kompenseres. Flere biler er helt nødvendig
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for å sikre tilstrekkelig beredskap og for å unngå samtidighetskonflikter. Slik vi ser det, er
ikke en ekstra ambulanse stasjonert ved Hjelset tilstrekkelig for å kompensere for
reduksjonen til ett sykehus.


Aure og Smøla kommune forutsetter nå at helseforetaket vil prioritere god kapasitet på
prehospitale tjenester. Spesielt for våre innbyggere som har lengst reisevei må transport
til sykehuset skje raskt, med færrest mulig skift og uten unødvendig ventetid.

Følgetjeneste for jordmor


Helseforetaket har ansvar for følgetjeneste av jordmor for kvinner med lang reisevei til
fødested/sykehus. Erfaring så langt fra Smøla og Aure tilsier at helseforetaket i liten grad
greid å følge opp dette ansvaret. Kun 11 av 42 dager i turnus har pr. i dag jordmor i
beredskap som kan følge den fødende. Tryggheten for den fødende er spesielt viktig når
man har lang reisevei til sykehus. Aure og Smøla kommune forutsetter at denne oppgaven
prioriteres fremover.
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