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Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til innholdet i rapporten Akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik, og
oversender rapporten til kommunestyret for behandling.
Vedlegg
Rapport fra undersøkelse av den akuttmedisinske beredskapen
Saksopplysninger
Kontrollutvalget vedtok i møte 26.06.2020, sak 18/20, pkt.3:
«Kontrollutvalget ønsker en undersøkelse angående prehospitale tjenester igangsatt
så fort som mulig, levering tidlig høsten 2020.»
Etter møtet sendte utvalget innspill til revisjonen, der hovedproblemstillingen var «Hvilket
ansvar har kommunen og hvilket ansvar har helseforetaket i den akuttmedisinske
oppgaven?» Videre spør utvalget bl.a. hvorfor Røyrvik må bruke større ressurser enn andre
kommuner for å gi innbyggerne sine tilsvarende akuttmedisinsk trygghet.
Revisjon Midt-Norge SA leverte rapporten Akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik 28.08.2020.
Metoden er dokumentgjennomgang og dialog med kommunen v/rådmannen, Helsedirektoratet og Helse Midt-Norge. Rådmannen skal ifølge kommuneloven § 23-5 gis
anledning til å uttale seg om rapporten før den behandles i kontrollutvalget. Rådmannens
uttalelse til rapporten blir ettersendt før utvalget behandler saken.
Helseforetakets ansvar er å sikre at innbyggerne har akuttmedisinsk beredskap, medisinsk
nødmeldetjeneste og ambulansetjeneste. Kommunen har ansvar for legevaktordning som
kan gi innbyggerne øyeblikkelig hjelp hele døgnet. Ut over dette definerer ikke lov og forskrift
noen fast ansvarsdeling mellom kommune og helseforetak.
Revisjonens rapport gjør rede for responstid for ambulanseoppdragene i Røyrvik,
kommunens eget prosjekt «Forsterket akutthjelper» og legevaktsamarbeidet Røyrvik deltar i.
Responstiden ved ambulanseutrykning er betydelig lengre enn i noen annen kommune i
Helse Midt-Norges område og dobbelt så lang som «veiledende responstid». Rapporten
oppfordrer kommunen til å be helseforetaket svare på dette.
Når det gjelder legevaktordningen i Namdalen (LiNa), viser revisor til fylkesmannens tilsyn i
november 2019, som konkluderte med at ordningen «bryter forvarlighetskravet i helse- og
omsorgstjenesteloven». Sjøl om Namsos er vertskommune for legevaktsamarbeidet, har
Røyrvik et sjølstendig, juridisk ansvar for å sikre innbyggerne forsvarlig legevakttjeneste.
Vurdering
Rapporten gir en tydelig og informativ oversikt over hva lov og forskrift definerer av ansvar,
og hvordan ambulanseteneste, legevakt og kommunal akutthjelp er organisert og fungerer i
Røyrvik. Revisor peker på krav kommunen må stille til helseforetaket om ambulansetjenesten, men er samtidig klar på kommunens eget ansvar for legevakt. I undersøkelsen

Akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik gir revisor et signal til kommunen om å vurdere
konsekvensene, både i kvalitet og kostnader, ved å være tilknyttet et så sentralisert
legevaktsamarbeid som Legevaktordningen i Namdalen.
Kontrollutvalget har absolutt fått svar på spørsmålene sine i den framlagte rapporten. Dette
er ikke en forvaltningsrevisjon der administrasjonen kan pålegges bestemte tiltak, og saken
sendes derfor til kommunestyret uten noen konkret innstilling. Spørsmålet om hvordan
Røyrvik kommune vil organisere legevakttilbudet er egentlig en politisk sak som kontrollutvalget ikke skal ta stilling til.

