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Styresak 60-2010

Orienteringssaker

Det vil bli gitt orientering følgende saker:
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig
o Felleskontrollerte virksomheter – styrets beretning m. m.,
jf. styresak 61-2010/1, 2 og 3
3. Kartlegging av luftambulansetjenesten 2002-2008
Sakspapirene ettersendes.
4. Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.

Bodø, den 21. mai 2010

Lars Vorland
Adm. direktør

Dato: 21.5.2010
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LUFTAMBULANSETJENESTEN
DEL I - hovedvekt på medisinsk tjeneste 2002-2008
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1 Innledning
Norge har blant de beste - kanskje den beste - luftambulansetjeneste i verden. Dette er bygd opp
over år og sikkerhetsarbeidet har hatt et særlig fokus.
Luftambulansetjenesten ANS ble etablert i 2004 av de regionale helseforetakene for å ivareta
flyoperativ del av luftambulansetjenesten - samlet og med god kvalitet for hele Norge. En viktig
forutsetning er at luftambulansetjenesten skal være godt integrert med øvrig ambulansetjeneste
spesielt og helsetjenesten generelt. Selskapet er lokalisert til Bodø, i samme bygg som
Hovedredningssentralen.
Luftambulansetjenesten ANS har inngått nye avtaler for ambulansehelikoptertjenester for perioden
2008 til 2014 med mulighet for 2 + 2 års forlengelse. Nye, større ambulansehelikoptre er satt i
drift. Det er også gjort nye avtaler for flyambulansetjenester som gjelder fra 1. juli 2009 til 30. juni
2015 med mulighet for forlengelse i 2 + 2 år. Denne avtalen forutsetter bruk av nye fly og
oppfyllelse av nye krav til arbeids- og hviletid.
Begge avtalene for Nord-Norge er med flyoperatør Lufttransport AS i Tromsø. I tillegg benyttes
redningshelikoptrene (Forsvaret/330 skv.) til luftambulansetjeneste. Bruken av ambulansefly
styres av AMK Tromsø, bruk av ambulanse-/redningshelikopter av respektive AMK-sentraler.
Formål med kartleggingen
Luftambulansetjeneste er en stor og svært viktig
helsetjeneste i Helse Nord, men samtidig en
avansert og kostbar tjeneste. Som tabellen til
høyre viser (inntektsbudsjettet til
Luftambulansetjenesten ANS) koster flyoperativ
del av tjenesten i 2010 ca. 282 millioner kroner.
I tillegg kommer medisinsk del som ivaretas av
helseforetakene med ca. 55 millioner kroner.
Samlet vil luftambulansetjenesten i Helse Nord
dermed koste ca. 337 millioner kroner i 2010.
Denne kartleggingen har som hensikt:
• å samle ulike virksomhetsdata for perioden 2002-2008 og gi en forståelig presentasjon av disse.
• å legge et grunnlag for senere sammenligning etter ny drift/nye avtaler.
• å beskrive hvordan tjenestene benyttes og for hvilke pasientgrupper.
• å fokusere på områder med særlige utfordringer.
• å se utvikling over tid - trender.
• å synliggjøre områder med mulig forbedringspotensial, grunnlag for videre arbeid.
• å øke generell kunnskap og forståelse om luftambulansetjenesten som helsetjeneste.

Takk til helseforetakene, Luftambulansetjenesten ANS og Trond Antonsen for bidrag i arbeidet.
Foto fra Lufttransport AS, 330 skvadronen med flere.
Noen begreper som er benyttet:
FW
- betyr Fixed Wing (fly)
RW
- betyr Rotor Wing (helikopter)
SAR
- betyr Search And Rescue (søk og redning)
LABAS – betyr LuftAmbulanseBASe (medisinsk database for luftambulansetjenesten)
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2 Oppsummering
Foreløpig inntil kartlegging Del II - flyoperativ del - er gjennomført.
Kartlegging av luftambulansetjenesten i Nord-Norge for sjuårs perioden 2002-2008 viser at det har
skjedd en betydelig utvikling i tjenesten. Bruken av helikopter er sterkt økt. Ved UNN Tromsø har
helikopterbruken økt med 68% og bruken av redningshelikoptrene på Banak og Bodø er økt med
henholdsvis 110% og 49%.
Flygninger på Svalbard viser at det gjennomføres få nattoppdrag (3,6 oppdrag/år). Den kritiske
perioden på Svalbard er størst mellom kl. 04-06.00. Det er dog i denne perioden meget sjeldent
flygninger. Aktiviteten er størst i perioden april – august.
Videre viser rapporten at det har skjedd en økning i antall overføringer mellom sykehus. Mens
strekningen Alta Hammerfest var den mest flydde strekning i starten av perioden er dette nå endret
til strekningen mellom Bodø og Tromsø. Dette indikerer en endring fra fly til ambulansebil der
dette er et godt alternativ.
Andelen av flyoppdrag med legefølge er jevnt økende i perioden. Lidelser i sirkulasjonsorganene
er foran skader den hyppigste årsak til bruk av ambulansefly. Spesielt er hjertelidelse og behov for
PCI årsak til mange transporter. En eventuell etablering av PCI virksomhet i Bodø vil kunne endre
dette. Mens antallet flyvninger på grunn av psykiatriske lidelser har vært stabilt i perioden har det
vært en økning knyttet til hjerneslag. Et sterkere fokus på blodpropp behandling ved hjerneslag og
at dette er en øyeblikkelig hjelp tilstand vil forsterke denne trenden.
Ved gjennomgang av flygninger uten pasient påvises det en stor forskjell mellom Brønnøysund
flyet og de øvrige. Hovedtyngden av flygninger til og fra Brønnøysund er uten pasient om bord.
Utnyttelsesgraden av flyene er best i Tromsø og Bodø. En fordeling mellom ukedager viser en
langt lavere aktivitet lørdager og søndager med hensyn til tilbakeføringer og sekundæroppdrag.
Fremtidige beredskapsplaner bør ta hensyn til dette.
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3 Aktivitet luftambulansetjenesten
Gjelder for basene i Nord-Norge.

3.1 Oppdragsutvikling
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Luftambulansetjenesten (FW+RW)
iverksatte transporterte i 2008 av til
sammen 7 745 pasienter fordelt på
følgende ressurser:
Fly (FW):
6 007
Amb.hkp. (RW):
1243
Redn.hkp. (RW):
495

Utvikling FLYambulansetjenesten - pasienter og flytimer

For å ivareta disse pasientene har det
medgått en flytid på til sammen 8
045 timer. Gjennomsnittlig flytid (fra
tidspunktet helikopteret letter til det
settes på bakken) pr. pasient er 1
time og 4 minutter.
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Flyambulansetjenesten har fra 2002
til 2008 hatt en gjennomsnittlig
oppdragsøkning på 8,5 %.
Utviklingen for hver enkelt flybase
fremkommer i grafen til høyre.
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Aktivitet ambulansehelikoptrene i Tromsø og Brønnøysund
Se graf under. Antall oppdrag med ambulansehelikoptrene gjelder iverksatte oppdrag registrert i
databasen LABAS. Antall flytimer er registreringer (rotor snurrer) gjort av helikopteroperatøren.
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Grafen viser at Tromsø-helikoptret har flere oppdrag enn Brønnøysund-helikoptret - 303 flere
oppdrag (65 %) i 2008. Brønnøysund-helikopteret hadde flest oppdrag i 2005 og 2006, men en
lavere oppdragsaktivitet i 2007 og 2008. Imidlertid har flytimer på Brønnøysund-helikopteret vært
økende og i 2008 flyr de faktisk like mange timer som Tromsø-helikopteret. I skrivende stund
foreligger kun flytimetall for disse tjenestene i 2009. Disse viser en nedadgående tendens, særlig
for Brønnøysund-helikopteret.
Ambulansehelikoptret i Brønnøysund bruker gjennomsnittlig 1,4 flytime pr. oppdrag i 2008, mens
ambulansehelikoptret i Tromsø gjennomsnittlig bruker 0,8 flytimer pr. oppdrag. En årsak til denne
forskjellen er at Brønnøysund-helikopteret, i motsetning til Tromsø-helikopteret, ikke er stasjonert
ved sykehus og flyr derfor forholdsvis lenger pr. pasient.

3.1.3 Redningshelikoptertjenesten (RW)
(Ambulanseoppdrag + Søk og redning.)
Banak og Bodø har til sammen hatt en utvikling i perioden 2002-2008 på 70,2 %. Hhv. Banak
med 110,7 % og Bodø med 49,2 %. Begge baser viser sterkest økning de senere år i denne
perioden.
Aktivitet nasjonalt (redningshelikoptrene, tall 2009 fra 330 skv.)
Antallet ambulanseoppdrag gikk ned fra 886 i 2008, til 847 i 2009. SAR-oppdragene hadde en
økning fra 607 i 2008, til 654 i 2009. Hvis man skal se utviklingen i litt lengre perspektiv, fra 1994
til 2009, så ser man at antallet SAR-oppdrag har steget 176 % fra 237 oppdrag i 1994, til 654
oppdrag i 2009. Økningen for ambulanseoppdrag er 18,3 %, fra 716 i 1994 til 847 i 2009. Det må
bemerkes at i denne perioden har luftambulanse fra fartøy til havs (medevac) blitt omdefinert til å
være redningsoppdrag.
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SAR- OG AMBULANSE OPPDRAG VED 330 SKV 1972-2009
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Nærmere om aktivitet Bodø og Banak
268 ambulanseoppdrag gjennomført av 330 Bodø i 2009 utgjorde 255 timer (30,4 %) av total flytid
på 840 timer. I tillegg kommer 99 SAR-oppdrag med 185 timer (99 oppdrag). Dette er oppdrag
som også involverer anestesilegen. Tilsvarende tall for Banak er 280 timer (32,9 %) av total flytid
på 854 timer. SAR-oppdrag kommer i tillegg med 214,6 timer (82 oppdrag).
Grafene under viser antall oppdrag pr måned i 2009:
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Forholdet mellom ambulanseoppdrag og SAR i Nord-Norge har en tydelig overvekt av
ambulanseoppdrag mens det i Sør-Norge er 2 (av 4) tjenester med størst andel SAR-oppdrag.
Samlet sett for Norge fløy 330 skvadronen (i 2009) 1004 timer ambulanseoppdrag og 1220 timer
SAR-oppdrag.
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Grafen under viser oppdragsutvikling for redningshelikoptrene i Nord-Norge for perioden 20022009:
Oppdragsutvikling for redningshelikoptrene i Bodø og Banak
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Oppdragsutviklingen er noenlunde jevn mellom basene, men Banak har en forholdsvis sterkere
økning. Innføringen av tilstedevakt (Banak 01.07.2006 og Bodø 01.10.2007) er nok en
medvirkende årsak til aktivitetsveksten. Antall ambulanseoppdrag gått ned fra 2008 til 2009 ved
begge tjenestene mens antallet SAR-oppdrag har steget noe siste året. En forklaring på denne
nedgangen kan være en reaksjon på foregående års sterke økning samt at i reviderte
rekvireringsretningslinjer pr 01.04.2009 er bruk av redningshelikopter til ambulanseoppdrag noe
innskjerpet.
Bodø-basen har flest SAR-oppdrag, men Banak har lengst flytid. SAR-oppdrag tar gjennomsnittlig
1,7 timer for Bodø-basen i 2009, mens tilsvarende tall for Banak er 2,6 timer. Gjennomsnittlig
flytid på ambulanseoppdrag i 2009 er 0,95 time for Bodø-tjenesten og 1,5 time for Banaktjenesten. Det antas at årsaken til denne forskjellen er både geografiske avstander og det at Banaktjenesten ikke er lokalisert ved sykehus.
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3.2.3 Redningshelikopter (RW)
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Ny avtale fra 2009 definerer tilstedevakt hele døgnet ved flybasene i Kirkenes og Alta (fly 1) og dagtid ved øvrige
baser. Akuttoppdrag kan normalt iverksettes innen 20 minutter ved tilstedevakt og innen 61 minutter ved hjemmevakt.
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3.3 Oppdragsprofil (FW)
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3.3.1 Oppdragsprofil pr. base
Grafen til høyre viser hvilke
oppdragstyper de enkelte
flyene ivaretar og med hvilket
volum i 2008.
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3.3.2 Aldersfordeling i % av pasientene (landsbasis)
(Helikoptergruppen inkluderer legebil.)
Hkp.
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De to helikoptertjenestene har ganske lik aldersfordeling. Ambulanseflytjenesten ivaretar en
hovedvekt av eldre pasienter. Fordelingen som fremkommer i grafen er ganske stabil over år.
Luftambulansetjenesten samlet sett flyr flest pasienter i aldersgruppen 50-80 år. Ambulanse- og
redningshelikoptrene flyr flest pasienter med alder under ca 50 år. Et særtrekk er at
helikopter/legebil har mange pasienter som er barn. Samlet sett er de mest flydde pasienter i
aldersgruppen 60-69 år.
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3.3.3 Sammenhengen mellom antall pasienter og antall flytimer
Utvikling FLYambulansetjenesen - pasienter og flytimer
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samkjøringsfaktoren.
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må derfor i hovedsak
ligge i at Brønnøysundflyet flyr pasienter over
lengre distanse og flyr
flere timer uten pasient
om bord. Hovedtyngden
av flygingene fra-til
Brønnøysund er uten
pasient om bord.
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av grafene er det
variasjoner fra base til
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3.3.4 Prinsipp for flykoordinering
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Antall flytimer (linje)

Ambulansefly Kirkenes - antall pasienter og flytimer

Antall pasienter (stolper)

Dette betyr også at noen
ressurser kan virke relativt
mindre utnyttet enn andre,
fordi det er mest effektivt
å holde enkelte flybaser på
bakken i beredskap for
mer akutte oppdrag, gitt
vær og flytilgang. Siden
det ofte er fly som er på
nødvendig tidsbestemt
vedlikehold, flyttes fly
mellom basene av
flykoordineringssentralen
slik at det skal la seg gjøre
å styre flåten effektivt.
Dette kan gi seg utslag i
forskjeller fra år til annet
for enkeltbaser.

Antall flytimer (linje)

Antall pasienter (stolper)

Ambulansefly Tromsø - antall pasienter og flytimer

Antall pasienter (stolper)

De nordnorske
flyressursene styres som
en samlet flåte. Det vil si
at AMK Tromsø /
Flykoordineringssentralen
velger hvilken ressurs som
skal brukes på et gitt
oppdrag ut fra den totale
oppdragstilgangen og
behov for beredskap. Av
denne grunn brukes ikke
nødvendigvis fly fra basen
som er nærmest pasienten,
men den ressursen som
samlet ivaretar både den
enkelte pasients behov og
Helse Nords samlede
behov for gjennomføring
av oppdrag og beredskap.
Dette er ofte ikke flyet fra
den nærest liggende basen,
men kan være et fly på
”tomlegg” som alt er i
luften og underveis til en
annen flyplass enn der
hvor pasienten befinner
seg. Dette er et viktig
prinsipp bak den
flykoordinering som vi
driver for å utnytte
ressursene optimalt.

3.3.5 Oppdragsutvikling
Det har vært til dels markante endringer i flymønstret (FW) i Nord-Norge. I 2002 var Alta –
Hammerfest den desidert mest flydde strekningen i Nord-Norge (og Norge). I 2008 er Bodø –
Tromsø den mest flydde strekningen.
Tabellen til høyre viser de 5 mest
flydde strekningene i Norge. I
2007 var den mest flydde
strekningen Hammerfest – Tromsø.
Grafen nedenfor illustrerer de mest
flydde strekningene med
ambulansefly i Nord-Norge og
utviklingen i perioden 2002-2008.

Antall gjennomførte oppdrag; "Ti på Topp"

350
300
250
200
150
100
2002
2004

50

2006
2008

-K
irk

en

es

st
er
fe

sø

en

-H
am
m

Al
ta

-K
irk
sø

Tr
om

Va
d

es

s
ne
-E
ve

m

sø

Tr
o
Tr
om

ne
s-

-T

Fr
am

oll
sv
Rø
s

sø

sø
ro
m

sø
Tr
om

sø

sne
Ev
e

Sk
a

ge

n-

Tr
om

-B
od

ø

t
fes
er

kn
es
Le

-T
Tr
om

sø

es
en
Ki
rk

-H
am
m

ro
m

sø

ms
ø

ø
-B
od

-T
ro
Al
ta

fe

sø

-T
ro
st

-T
ø

me
r

Bo
d

Ha
m

Tr
om

ro
m

m

sø

sø

0

Diagnosegrupper fra Bodø til Tromsø (FW)
200
180
160
140
Antall pasienter

Bodø – Tromsø
Det største pasientgruppen som
sendes med ambulansefly fra
Bodø til Tromsø har hoveddiagnose ”Ischemiske
hjertelidelser”. Det er også
innenfor denne gruppen veksten
ligger. Deretter flys
diagnosegruppene ”Svulster”,
”Traume” og
”Hjernesirkulasjon”. Disse har et
relativt stabilt volum, i sum en
nedadgående tendens.

120

Hjerte
Svulster

100

Traume
Hjernesirk

80
60
40
20
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Side 14 av 49

3.3.6 Nærmere om
utvalgte
strekninger

Alta
Det er en nedgang ca 57
% på strekningen Alta –
Hammerfest i perioden
2002-2008, jf.
overstående graf.
Samtidig øker
oppdragene mellom Alta
og Tromsø med ca. 67 %.
Dette er en markant
dreining av
pasientstrømmen med
ambulansefly til UNN
Tromsø i forhold til eget
lokalsykehus i
Hammerfest.
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ALTA - % -vise endringer i oppdrag basert på periodegjennomsnitt
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30,0 %
20,0 %

Endringer oppdragsmengde

Vadsø
Grafen til høyre viser at
strekningen Vadsø –
Kirkenes har en svak
nedgang etter 2005, men
en markant nedgang fra
2007 til 2008 med hele
43,6 % (61 pasienter).
Bilambulansetjenesten i
Vadsø har en vekst på 6,1
% fra 2007-2008 (55
pasienter).

Utvikling utvalgte flystrekninger (FW)
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0,0 %
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-30,0 %
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FLY til Hfest

FLY til Tromsø

BILamb Hfest

Det ble i perioden 20022008 flydd 94 færre
pasienter i sum fra Alta
(til Hammerfest og
Tromsø).
Bilambulansetjenesten i Alta har i perioden 2004-2008 en økning i antall oppdrag på ca. 22 %
mens gjennomsnittet for Helse Nord er ca. 13 % økning. Den sterke økningen i bruk av
bilambulanse (408 oppdrag), har ikke noe med endringer i flydestinasjon å gjøre (dreining fra
Hammerfest til Tromsø). Dette fordi ambulansebil brukes for å bringe pasientene til flyplass i Alta
uavhengig av flyets destinasjon. Økningen i bilambulanseoppdragene kan bare delvis forklares
med økning av bilambulanseoppdrag fra Alta til Hammerfest. Den samlede endringen for Alta kan
illustreres for perioden 2004-2008 ved å legge til grunn %-vise endringer basert på
gjennomsnittsvolum pr. ”tjeneste” i perioden, jf. graf over.
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ALTA - % -vis utvikling fra 2004
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Over vises utviklingen fra 2004 (0-år) til 2008 i %.
Fra 2007 til 2008 er det en nedgang i flyambulanseoppdrag på strekningen Alta – Hammerfest på
ca. 20 prosentpoeng, med noenlunde tilsvarende økning på strekningen Alta – Tromsø. Antall
oppdrag for bilambulansetjenesten i Alta går ned fra 2007 – 2008 med 3,5 prosentpoeng (66 færre
oppdrag), noe som i liten grad kan relateres til en svak nedgang i flyambulanseoppdrag fra Alta (14
færre oppdrag). Nedgangen av bilambulanseoppdrag i Alta må i hovedsak skyldes andre forhold
og er antagelig en korrigering av tidligere års høye vekst.
Imidlertid er det trolig at en jevn vekst i kjørte kilometer har sammenheng med flere lengre
oppdrag, mest sannsynlig til Hammerfest sykehus. Det synes derfor å være en sammenheng
mellom et redusert antall flyambulansetransporter til Hammerfest og økt kjørelengde/belastning for
bilambulansetjenesten i Alta.
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3.3.7 Flyambulansetransporter mellom Nord-Norge og Sør-Norge
Helse Nord-pasienter som må ø-hjelp behandles ved sykehus i Sør-Norge sendes vanligvis med
ambulansefly til Gardermoen. Grafen under viser volum på disse transportene i perioden 2002 til
2008.
Pasientene til Gardermoen sendes i hovedsak fra flyplass (sykehus) i Bodø og Tromsø. Deretter
følger (i 2008) pasienter fra Stokka (Sandnessjøen), Røssvoll (Rana), Evenes (Harstad) og Skagen
(Vesterålen).
Pasienter fra Helse Nord med ambulansefly til Gardermoen
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Nord-Norge til Gardermoen
Tromsø - Gardermoen
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Dette er i hovedsak
pasienter som skal tilbake
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høyre viser samlet antall
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sør og utvikling i perioden.
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3.3.8 Alvorlighetsgrad, NACA-score
Medisinsk personell angir i
transportjournal sin
oppfatning av pasientens
medisinske tilstand. 0 er
frisk og 7 er død.
−
−

−

−
−
−
−

10000

Primær

8000

Sekundær

6000

Tilbakeføring

Grad 0-1: Ingen behov for
4000
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nødvendigvis sykehus
0
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Grad 3: Skade eller sykdom
0-1
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6
som krever
sykehusbehandling, men som
ikke er livstruende.
Grad 4: Skade eller sykdom som er potensielt livstruende.
Grad 5: Livstruende skade eller sykdom, umiddelbar behandling nødvendig.
Grad 6: Alvorlige skader eller sykdom med manifest svikt av vitale funksjoner.
Grad 7: Død på åstedet, eller innenfor det tidsrom som tjenesten har behandlingsansvar for, også etter
gjenopplivingsforsøk.

7

”Scoringen”, basert på NACA (Severity of Injury or illness index), har vært stabil i perioden 19992003.
Grafen viser alvorlighetsgrad pr. oppdragstype for hele landet i perioden 1999-2003.
Hovedtyngden av oppdragene er innenfor alvorlighetsgrad 3 hvor oppdragstype ”tilbakeføring” er
dominerende. I Nord-Norge er det generelt oppdragstype ”sekundær” som er dominerende.

3.3.9 Bruk av legefølge med ambulansefly
Ambulanseflybasene i Tromsø og Bodø har lege i beredskap (i sykehusene) for å kunne følge
pasienter som forventes å ha et medisinsk kompetansebehov ut over det spesialsykepleier
representerer. Det vil unntaksvis være lege om bord ved NACA-score < 4. Dette vil være i tilfeller
hvor legen ble med fordi antatt pasienttilstand på alarmtidspunktet antydet score <4 eller hvor
legen er på vei til eller fra et legeoppdrag.
Legeoppdrag m/NACA >3
175

150
FW Bodø m/lege

125

FW Tromsø m/lege

100

75
2002
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2008

Grafen over viser antall pasienter (oppdrag) med legefølge fra basene i Tromsø og Bodø. I 2008
hadde disse flyene med lege på til sammen 321 oppdrag.
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Grafen viser at Bodø-flyet flyr gjennomsnittlig 14 % flere pasienter (jf. stolper) enn Tromsø-flyet.
Dermed er bruk av legefølge forholdsvis større i Tromsø enn Bodø, i forhold til hva grafen på
forrige side viser (Legeoppdrag m/NACA >3).
Basert på registrerte pasienter (oppdrag) med alvorlighetsgrad (NACA-score) > 3 fremkommer det
at legefølge benyttes gjennomsnittlig i 11,3 % av oppdragene som utføres av flyene i Bodø og
Tromsø. I gjennomsnittet for perioden benytter Tromsø-flyet en %-andel legefølge som er 3,4
prosentpoeng høyere enn Bodø-tjenesten, men forskjellen er redusert til 2 prosentpoeng i 2008.
Tidvis blir flylegene i Bodø og Tromsø også benyttet av fly fra andre baser (plukker opp). Derfor
er legebruken noe høyere enn hva som fremkommer over. Tilgjengelige data er noe usikre her, men
det ser ut til å være ca. 20 legeoppdrag i 2008 i tillegg til de (321) som fremkommer over.

3.4 Oppdragsutvikling utvalg sykdomsgrupper (FW)
Bruk av ambulansefly for psykiatriske pasienter har vært et fremtredende tema de senere år, særlig
knyttet til Finnmark. Det er derfor interessant å se utviklingen i bruk av ambulansefly for denne
gruppen.
Det har de senere år vært et særlig fokus på akutt koronarsyndrom. Helse Nord etablerte PHTprosjektet (prehospital trombolyse) i 2004-2005 og UNN HF etablerte et heldøgnlig PCI-tilbud fra
sommeren 2006 (intervensjonskardiologisk beredskap).
De siste årene har det også vært et fokus på behandlingstilbud for pasienter med hjerneslag og det
har vært forventet en økende bruk av flyambulanse.
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Utvalgte pasientgrupper med ambulansefly
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Forklaring/forutsetninger for grafen:
Hoveddiagnoser
Gjelder primær eller sekundæroppdrag hvor pasient er registrert med hoveddiagnose, utført av flyene i Kirkenes, Alta, Tromsø,
Bodø eller Brønnøysund.
Psykiatri. Oversikten er basert på alle registrerte pasienttransporter med hoveddiagnose innenfor hovedgrupper ”F00 – F99
Psykiatri”.
Ischemisk hjertelidelse. Vanskelig å gi eksakte tall da PCI er en planlagt intervensjon som ikke registreres i LABAS (medisinsk
database for luftambulansetjenesten). Men ved å velge ut pasienter med hoveddiagnose ”Ischemisk hjertelidelse” ICD10 I20 – I
25.9 og kun transporter til UNN vil det i hvert fall være en pekepinn på antall pasienter som muligens skal til PCI.
Hjerneslag. Samme utvelgelse som over, men her er alle med hoveddiagnose innenfor ICD I61 – I66.9 tatt med.

Den største diagnosegruppen som sendes med ambulansefly er Ischemisk hjertelidelse. Grafen over
viser ambulanseflytransporter til UNN innenfor denne gruppen inkludert pasienter som skal til
UNN for PCI. Det har vært en stor aktivitetsøkning fra 2002 med ca. 550 pasienter med
ambulansefly til de senere år med ca. 850 pasienter. Denne økningen har sannsynligvis en
sammenheng med PHT-prosjektet (prehospital trombolyse) i Helse Nord samt utvikling av tilbudet
på UNN Tromsø. Ifølge PCI-rapporten januar 2008 har innføring av døgnkontinuerlig vakt fra
sommeren 2006 bidratt til en økning i antall øyeblikkelig hjelp-prosedyrer på de sykeste pasientene
fordelt over hele døgnet. Aktiviteten overfor øyeblikkelig hjelp-pasienter har økt de siste år og
denne utviklingen vil trolig fortsette. Sannsynligvis vil prosedyretallene på UNN holde seg relativt
stabile i årene som kommer, men en kan forvente at antallet komplekse prosedyrer og øyeblikkelig
hjelp-prosedyrer vil øke. (Kilde: PCI-rapporten).
Bruk av ambulansefly til transport av psykiatriske pasienter har i perioden vært ca. 200 pasienter
pr. år, med en svak økende tendens de siste årene. Økningen i peroden er 10,3 %. Blant gruppen
”hjerneslag” ble 53 pasienter transportert med ambulansefly til UNN i 2002. Dette er i hovedsak
pasienter med hjerneblødning (statistisk 20 – 25% av alle hjerneslag). Transportene har økt til 84
pasienter i 2008, en økning i perioden på 58,5 %, og forventes fortsatt å øke.
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3.4.1 De mest transporterte hoveddiagnoser med luftambulanse i NordNorge

Deretter følger
hoveddiagnose ”Skader,
forgiftninger og visse
andre konsekvenser av
ytre skader”. Denne viser
også en økende tendens i
helikoptertjenestene (se
nederste graf), men er
stabil for flytjenesten.
Oppdragsveksten i
helikoptertjenestene
(redningshelikoptrene og
ambulansehelikoptrene i
Nord-Norge, - jf. nederste
graf til høyre) ligger i
hovedsak innenfor
diagnosegruppene
”Skade/ytre årsak” og
”Sirkulasjonssystemet”.
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3.4.2 Vurderinger av Luftambulansetjenesten ANS
Disse vurderingene er hentet fra årsrapporten 2008 for Luftambulansetjenesten ANS og
gjelder både for fly/helikopter i hele landet:
Pasienter med ischemisk hjertesykdom er som tidligere den største pasientgruppen i
luftambulansetjenesten og utgjør ca. 25 % av pasientene i ambulanseflyene (økende) og ca. 12 %
i ambulansehelikopter/legebilgruppen og redningshelikoptergruppen. I de senere år er transport til
akutt PCI-behandling blitt en meget stor aktivitet. Ambulanseflyene tilbakefører i tillegg pasienter
som er hjerteoperert. Dette skjer gjerne 2.-3. postoperative dag, mens pasientene ennå ikke kan
benytte kollektive transportmidler.
Forstyrrelse i hjernesirkulasjonen utgjorde i 2008 ca. 5 % av den totale pasientpopulasjonen, en
lett økning fra de foregående år. Det er økende fokus på rask transport til sykehus for trombolytisk
behandling ved akutt hjerneslag, og dette prinsippet vil inngå i de kommende nasjonale
retningslinjene. Dersom trombolytisk behandling skal ha god effekt ved hjerneslag, bør det gis på
sykehus innen tre-fire timer etter symptomdebut, hvilket ofte vil kreve luftambulansetransport. Ca.
15 000 mennesker rammes årlig av slag i Norge. Fra flere baser rapporteres det at man forventer
en økende transport av slagpasienter.
Luftambulanse benyttes ganske mye i forbindelse med truende fødsler. Siden strukturen i norsk
fødselsomsorg er i endring, bør utviklingen følges nøye. Det var ingen økning fra 2007. Det ble
utført 250 kuvøsetransporter i 2008, mot 236 i 2007 og 202 i 2006. Dette er ressurskrevende
transporter.
Pasientene i ambulansehelikopter/legebilgruppen har høyest alvorlighetsgrad på sin medisinske
tilstand, og 58 % er i NACA-gruppe 4-6. Drøyt 7 % av pasientene erklæres død under oppdraget
(NACA 7). En stor andel av disse er pasienter med primær hjertestans, der
luftambulansepersonellet erklærer pasienten død etter et eventuelt gjenopplivningsforsøk. Av alle
pasientene i hele tjenesten ble det i 2008 utført hjerte-lungeredning på 920.
Totalt 1358 pasienter (7 %) fikk anestesi, hvorav de langt fleste ble etablert utenfor sykehus.
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3.5 Utnyttelse av kapasitet ambulansefly
Ambulanseflyene har mulighet for inntil 2 pasienter samtidige om bord på båre. I hvilken grad
denne muligheten utnyttes gir et bilde på utnyttelsesgrad av ressursene. Det er imidlertid mange
forhold som spiller inn i vurderingen om det faktisk er praktisk mulig å transportere 2 pasienter
samtidig: hastegrad, alvorlighetsgrad, smittevern mm.
Det vil være faglig og etisk uforsvarlig å samkjøre enkelte pasienter, og at dette alltid er en
vurdering som må gjøres i hvert enkelt tilfelle. Det vil derfor alltid være et tak på hvor stor
utnyttelsesgrad man kan oppnå, og det er sammensetningen av pasienter som skal transporteres
som avgjør den enkelte bases mulighet til å samkjøre.
Samkjøring (andel med 2 pasienter i flyet)
45,0 %

40,0 %

%-andel

35,0 %
2008
1999

30,0 %

Snitt 1999 - 2008
25,0 %

20,0 %

15,0 %
Kirkenes

Alta

Tromsø

Bodø

Brønnøy

Fly/base

Forklaring/forutsetning:
Samkjøring er ikke lett å gi noe entydig svar på, men LABAS har et felt hvor man fyller inn ”AMK ref nr” på den andre
pasienten når man i løpet av pasienttransporten har mer enn en pasient om bord. Stiplet rødbrun linje angir
gjennomsnittlig andel i 2008 (jf. blå stolper).

Tabellen viser en positiv utvikling i flyging med to samtidige pasienter om bord. Fra en
gjennomsnittlig %-andel på 24,4 i 1999 til 38,1 i 2008. Dette er en trend som gjelder alle
tjenestene, men med forholdsvis størst økning for Brønnøysund- og Bodø-flyet.
Tromsø-flyet har i 2008 høyest andel med 2 pasienter samtidig (42,2 %). Deretter følger Bodø
(41,2 %) og Brønnøysund (38,7 %). Under gjennomsnittet ligger flyene i Finnmark: Kirkenes med
35,5 % og Alta med 33,1 %. Flyene i Finnmark har høyest andel av primæroppdrag som ofte ikke
er forenelig med pasientsamkjøring.
Utnyttelsesgraden av ambulanseflyene har dermed økt med 13,7 prosentpoeng fra 2002 til 2008.
Dette er positivt for effektiviteten i tjenesten og kostnaden pr. pasient.
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4 Beredskap og tilgjengelighet
4.1 Oppdragsbelastning i døgnet og beredskap (FW)
Ambulanseflyene har en bruk/belastning som varierer over døgnet, jf. nedenstående illustrasjon fra
2003 (til venstre). Det antas at døgnforedlingen er noenlunde tilsvarende nasjonalt også i 2008.
Grafen til høyre viser døgnfordeling i Nord-Norge i 2008.
TA, 2004

Døgnfordeling, 2003

Døgnfordeling FW Nord Norge 2008
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Forskjellen er i hovedsak at produksjonsvolumet til flyene i Sør-Norge slår inn i illustrasjonen til
venstre - dette gjelder tilbakeførings- og sekundæroppdrag. Døgnprofilen er tilnærmet lik.
Hovedtyngden av oppdragene påbegynnes fra ca. kl. 07.00 om morgenen og tjenesten har en høy
produksjon hele dagen til sen ettermiddag.
Oppdrag om natta er stort sett om primæroppdrag. Hovedtyngden av disse oppdragene involverer
Tromsø, Alta, Hammerfest, Kirkenes og Vadsø.
Døgnfordeling, FW Nord Norge 2008
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Grafen over viser belasting fordelt over døgnet med tallvolum på iverksatte oppdrag, stablet pr.
oppdragstype. Det er to topper i løpet av døgnet, første kl. 08.00 med totalt 553 iverksatte
oppdrag, den neste kl. 13.00 med totalt 579 iverksatte oppdrag i 2008.
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Fra medio 2008 har 5 ambulansefly i
Helse Nord beredskap hele døgnet.
Fly 2 i Alta har beredskap dagtid
(mellom kl. 08.00 og 19.00).

Antall ambulansefly i operativ beredskap i Nord-Norge
7

Helse Nord RHFs og
Luftambulansetjenesten ANS sitt
forslag om å flytte flyet i
Brønnøysund og omgjøre dette til et
dagfly ble forkastet av daværende
helseminister. Dette forslaget ville
ha gitt økt samsvar mellom
oppdragsbelastning i døgnet og
ressursdimensjonering. Jf. også
Helse Nord RHFs styresak 8-2007.
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6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tidspunkt i døgnet

Forslaget ville ha medført en
besparelse på ca. 11,7 millioner kroner pr år. Dette er basert på tilbudet fra leverandøren
(besparelse faste kostnader) 10,6 millioner kroner pluss estimert besparelse redusert flytid 1,1
millioner kroner.

4.1.1 Oppdragsbelastning pr. ukedag
Gjennomsnittlig belastning på ambulanseflyene i løpet av uka varierer. Mandager har den største
belastningen med 1794 oppdrag, mens lørdag er lavest med 746 oppdrag. Dimensjoneringen av
flyressursene skiller imidlertid ikke på ukedager, dvs. at lørdag og søndag har samme antall
flyressurser/kapasitet tilgjengelig som hverdagene.
Ukedagfordeling, FW Nord Norge 2008
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Volumet på primæroppdrag (rød linje) er rimelig jevnt fordelt alle ukedagene og med en klar
overvekt knyttet til Finnmarks-flyene. Sekundæroppdragene (gul linje) viser en klar
oppdragsnedgang i helgene, fra og med fredag. Tilbakeføringsoppdragene (grønn linje) har en
markant topp på fredager; pasientene sendes til lokalsykehusene før helgen. Lørdag og søndag er
det naturlig nok lav tilbakeføringsaktivitet.

4.1.2 Oppdragsbelastning nattetid Finnmark (FW)
I Helse Finnmarks HFs ansvarsområde er det stasjonert 3 ambulansefly. Hovedtyngden (ca. 80 %)
av primæroppdragene i Nord-Norge genereres i Finnmark. Disse fordeler seg statistisk relativt
jevnt over døgnet.
Kveld og natt er det 2 ambulansefly i
beredskap - ett i Alta og ett i Kirkenes.

Antall iverksatte oppdrag med hastegrad
”akutt” i samme periode er
gjennomsnittlig 93, dvs. ca. ett
akuttoppdrag nattetid pr uke pr.
ambulansefly i beredskap i Finnmark.
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Antall iverksatte oppdrag

Nattetid er det i all hovedsak oppdrag med
hastegrad ”akutt” og ”haster som må
ivaretas. I perioden kl. 00.00-07.00 har det
i perioden 2002-2008 gjennomsnittlig blitt
iverksatt 202 slike oppdrag pr. år. Dvs.
gjennomsnittlig 0,6 oppdrag i døgnet som
ivaretas av to fly. Altså mindre enn ett
påbegynt oppdrag ca. hver tredje natt pr.
ambulansefly i Finnmark.

Akutt- og hasteroppdrag natt i Finnmark
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Akuttoppdragene har vippet mellom ca. 80
og 110 i perioden, mens hasteoppdragene
har en nedadgående tendens fra 151
oppdrag i 2002 til 67 i 2008.
Grafen til høyre viser når tid (natt)
oppdragene ble påbegynt i 2008 og
antallet oppdrag pr. hastegrad.
Akuttoppdragene strekker seg noenlunde
jevnt over natten mens hasteoppdragene
har sin hovedaktivitet rundt midnatt. Det
er naturlig at hasteoppdrag som oppstår
sent på natten iverksettes om morgenen.
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Oppdragsprofilen nattetid er i hovedsak lik
for foregående år. Det er i hovedsak beredskapshensyn for primæroppdrag, og ikke
oppdragsbelastning, som begrunner opprettholdelse av 2 fly i beredskap (Alta og Kirkenes) nattetid
i Finnmark.
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4.1.3 Oppdragsbelastning og dimensjonering helger i Finnmark (FW)
I helgene har alle 3 ambulanseflyene beredskap dagtid mellom 08.00 og 20.00. Utenfor denne
perioden har 2 fly, ett i Alta og ett i Kirkenes, beredskap.
Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 8-2007 ”Flyambulansetjenesten fra sommeren 2009 høringsuttalelse om struktur og krav” at dagflyet i Alta bare skulle ha beredskap hverdager. Dette
valgte imidlertid styret i Luftambulansetjenesten ANS å se bort i fra og besluttet beredskap også
lørdager og søndager.
Helse Nords begrunnelse for ikke å anbefale beredskap på dagflyet i Alta lørdager og søndager var
at det ikke fantes noe dokumentasjon på at denne dimensjoneringen var/er nødvendig. Statistikk
viser at antall flyoppdrag i helgene mer enn halveres - det må derfor stilles spørsmålstegn ved
nødvendigheten av å opprettholde samme ambulanseflykapasiteten i Finnmark dagtid lørdager og
søndager.
De to Alta-flyene har i perioden 1999-2008 gjennomsnittlig betjent 43 akuttoppdrag pr. år lørdager
og 50 akuttoppdrag pr. år søndager.
En gjennomgang av alle helgeoppdragene dagtid (mellom kl. 08.00 og 20.00) i Finnmark viser at
det i løpet av 2008 ble transportert 64 pasienter med hastegrad ”akutt”. Oppdragene er fordelt med
29 pasienter lørdager og 35 pasienter søndager.
Samme året ble det i helgene dagtid transportert 99 pasienter med hastegrad ”haster”. Disse
oppdragene er fordelt på 49 pasienter lørdager og 50 pasienter søndager.
I løpet av 2008 var det dagtid lørdager og søndager (mellom kl. 08.00 og 20.00) totalt 12 tilfeller
av oppdrag type ”akutt” og ”haster” som berørte samme tidsperiode og som måtte løses med 2 fly
(samtidighet). Av disse var det kun 3 tilfeller av samtidighet hvor begge oppdragene hadde
hastegrad ”akutt”. Alle disse ble løst med ett fly fra Alta og ett fra Kirkenes.
I dataene for 2008 er det ikke funnet samtidighetskonflikter av slik karakter som tilsier at det er
nødvendig med 3 fly i beredskap dagtid lørdager og søndager i Finnmark. Det er ikke grunn til å
tro at 2008 skiller seg vesentlig fra andre år.
Når man i tillegg tar med i vurderingen at
• implementeringen av Subpart Q har etter 2008 medført omlegging til kortere vaktperioder
(crew-skifte hver 12. time) og tjenestene er dermed betydelig mindre sårbar for utmelding
pga duty-tid
• nye flymaskiner settes (forsinket) i tjeneste innen sommeren 2010
forventes flyambulansetjenesten generelt å bli mer robust og tilgjengelig, og man bør vurdere å ta
en ny gjennomgang av dimensjoneringen i helgene i Finnmark..
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4.2 Tilgjengelighet til Luftambulansetjenesten
Nedenstående kart har røde ringer som indikerer hvor langt de sivile ambulansehelikoptrene flyr i
løpet av 20 minutter. Tilsvarende sorte ringer for redningsheilkoptrene.

4.2.1 Ambulansehelikopter
Ambulansehelikopter er stasjonert i Tromsø (UNN) og i Brønnøysund. Alle
ambulansehelikoptrene i Norge er bemannet etter et 3-manns konsept (unntatt Ålesund som har et
4-crew konsept): pilot, redningsmann (som både er pilotens assistent under flyging og medisinsk
assistent for legen på skadested) og anestesilege. Operatør i Nord-Norge er Lufttransport AS,
Tromsø. Fra 2008 opereres tjenestene i Tromsø og Brønnøysund med nye og større helikoptre av
typen AW 139, jf. bildet på forsiden. Normal aktiveringstid er inntil 15 minutter.
Nye ambulansehelikoptre 2008 – kvalitetsendringer
Beslutningen i 2005 om nye ambulansehelikoptre (type AW 139) i Brønnøysund og Tromsø fra
2008 medførte følgende tekniske kvalitetsforbedringer:
•
•

PRNAV – som gir mye mer nøyaktig posisjonsangivelse, og som gir mulighet for å konstruere
egne innflygninger.
Ny søk- og værradar – gir markant forbedret værbilde, samt detaljert terrengoversikt (”terrain
mapping”) ved flyging i fjorder / innflyging fra sjø mot land
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•
•
•
•
•
•
•
•

Euronav IV Moving Map – gir sikrere og svært nøyaktig navigasjon
ACAS I – Antikollisjonssystem – mot andre fly
EGPWS – Enhanced Ground Proximity Warning System, - state of the art anti-collisionssystem med bakke/sjø
Glasscockpit – best mulig presentasjon av informasjon for flygere
Wire-cutters
Moderne og fremtidsrettet instrumentering i cockpit
Strengeste krav til motorytelse (inklusive alle kjente fremtidige endringer)
Støysvake helikoptre (best på støy innen sine respektive klasser)

Disse forbedringene i instrumentering gir samlet en tilnærmet optimal arbeidssituasjon for
ambulansehelikopterflygere, som svært ofte flyr visuelt om natten, eller i redusert sikt i dagslys
(snø/regnbyger). Disse tiltakene vil ikke medføre at man har lov å fly i dårligere sikt enn i dag,
men de vil medføre at operasjonene i (lovlig) dårlig sikt vil bli utført enklere og tryggere. All
erfaring tilsier at dette også bidrar til å øke regulariteten (ref. innføring av nattbriller (NVG)).

Nye ambulansehelikoptre gir funksjonelle forbedringer:
•
•
•
•

Noe større flyhastighet betyr kortere tid til pasient og kortere tid til sykehus.
Til enhver tid større rekkevidde.
Kortere oppstartstid betyr noe kortere tid til pasient og kortere tid til sykehus.
Større kabin gir rom for to fullverdige båreplasser.
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•
•
•

Større kabin gir større muligheter til å ta med nødvendig/ønsket personell (jordmor, politi,
redningshund-ekvipasje, redningsdykkere og kuvøseteam).
Større løftekapasitet gir mulighet for transport av mer utstyr i hvert løft.
Større kabin og løftekapasitet gir også større muligheter i redningssammenheng (personell,
brann- og frigjøringsverktøy, osv).

Landingsplasser ved sykehusene
Ved anskaffelsen av nye, større ambulansehelikopter var man ikke oppmerksom nok på hvilke
konsekvenser disse fikk for landingsplassene. Landingsplassen ved UNN, Tromsø er nylig ferdig
utvidet for å oppfylle konsesjonskravene. Landingsplassen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen
er godkjent midlertidig i påvente av utbedringer vedrørende størrelse og brannsikring.
Enhver opparbeidet landingsplass er konsesjonspliktig (gis av Luftfartstilsynet). Vurderingen av
konsesjonssøknader skjer blant annet ut fra hensynet til miljø, helse, flysikkerhet,
næringsinteresser, reguleringsplan og kulturlandskap. Luftfartstilsynet har i tillegg presisert at alle
konsesjonspliktige helikopterplasser skal utformes etter forskrift om utforming av små
helikopterplasser (BSL E 3-6). Denne forskriften stiller blant annet strenge krav til størrelsen på
landingsområdet, som er en funksjon av størrelsen på helikopteret som benytter plassen.
For å sikre tilgjengelighet for luftambulanse ved akuttsykehusene har eier (helseministeren) i
foretaksprotokollen 2010 presisert at de regionale helseforetakene skal iverksette et felles prosjekt
for å ivareta krav om forsvarlige landingsmuligheter. Dette vil bli gjennomført i regi av
Luftambulansetjenesten ANS. Videre har eier i foretaksprotokollen presisert at behovet for
utbedring og nybygg av landingsplasser må vurderes i forbindelse med planlegging av
byggeprosjekter.
Regularitet
En gjennomgang av virksomhetsdataene fra 2005 viser at helikopteret i Brønnøysund gjennomførte
68 % av oppdragene mens Tromsø-helikopteret gjennomførte 83,7% av oppdragene. Dette i
forhold til henvendelser om reelle oppdrag.
Bjørn Haug, Anders Åvall og Svein Arne Monsen (Helgelandssykehuset HF) har publisert en
undersøkelse av ambulansehelikopterets (Brønnøysund) pålitelighet (regularitet) i kommunene
Vefsn, Grane og Hattfjelldal, jf. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1838856 i løpet av
ett år 2006/07. Undersøkelsen konkluderer med at regulariteten er god om sommeren idet alle
oppdrag kunne gjennomføres i de 3 sommermånedene. Imidlertid kunne kun 7 (29,2%) av 24
nødvendige oppdrag gjennomføres vinterstid mellom november og februar. Totalt i løpet av året
greide ambulansehelikopteret i dette området å gjennomføre 47 av 79 henvendelser (ca. 60 %) som
ble vurdert som medisinsk nødvendige.
Undersøkelsen viser at dette området - rundt Helgelandssykehuset Mosjøen - er et spesielt
vanskelig område å betjene med ambulansehelikopter. Dette er innlandskommuner som har
redusert tilgjengelighet i forhold til kystområdene. På innlandet kan verken rednings- eller
ambulansehelikoptre operere i dårlig sikt eller under isningsforhold.
Denne undersøkelsen bekrefter også at luftambulansetjenesten er et supplement til bil- og
båtambulansetjenesten.
I kapittel 4.2.4 sees det nærmere på regularitet og sammenligning mellom de forskjellige redningsog ambulansehelikopterne i Nord-Norge.
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Grensesnittet mot redning
Ambulansehelikoptrene er i noen grad en redningsressurs og brukes ofte i søkeoppdrag. Totalt ble
de benyttet til 203 søk- og redningsoppdrag i 2008. 2 De har en rolle ifbm. transport av
personell/utstyr til f.eks. en rasulykke. Ambulansehelikoptrene kan også benytte underhengende
operasjoner - dvs. at redningsmann henger i fast underhengende tau. Dette trenes og er verdifullt i
enkelte situasjoner, f.eks. opplukk av person fra landnært vann. Heisoperasjoner i fjell og fra
bevegelige mål (fartøy til havs) utføres utelukkende av redningshelikoptrene.
Luftambulansetjenesten ANS gjorde i 2009 en vurdering om det skulle gjennomføres et forsøk
med redningsheis på helikopteret i Tromsø. Konklusjonen er at det ikke vurderes som
hensiktsmessig - med nåværende besetningskonsept - å etablere et prøveprosjekt med
redningsheis.

Bildet illustrer at Forsvaret en gang i blant bistår med luftressurser til ambulansetransport.

2

Luftambulansetjenesten ANS: Brønnøysund er pr dags dato ikke operativ på underhengende operasjoner. Det
forventes at dette er på plass innen relativ kort tid.
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4.2.2 Redningshelikopter
(Foto: 330 skvadron. Noe info er hentet fra skvadronens årsberetning for 2009.)
De første Sea King helikoptrene ble levert
til Norge i 1973 og 330 skvadronen er de
som har flydd flest flytimer pr. skrog i
verden på Westland produserte Sea King.
4 av maskinene har flydd over 14 000
timer, og 4 har flydd over 13 000 timer.
330 er også de i verden som tar ut flest
flytimer pr. maskin pr. år. Den forsinkede
leveransen av nytt redningshelikopter
(2020?) gjør at levetiden på maskinene
forlenges, og noen oppgraderinger må
påregnes for å kunne ha en pålitelig
redningstjeneste i årene fremover.
Skvadronen har utarbeidet og fremsendt
en tiltaksliste over hvilke oppgraderinger
som bør og må gjøres for å ha en
driftsikker tjeneste i årene fremover.
Utsettelsen av anskaffelse av nytt
redningshelikopter har medført en del nye
tekniske utfordringer for 330 skvadron og
FLO (Forsvarets logistikk organisasjon).
Utsettelsen medfører blant annet at
skvadronen må gjennomføre IRAN 2
(inspeksjon/reparasjon), noe som gir
skvadronen en til to færre maskiner å
drive operativ redningstjeneste med.
Levetidsforlengelsen av Sea King
medfører også et behov for modifisering
av en del utstyr. Dette sammen med et
manglende forsyningssystem kan medføre
driftsforstyrrelser og lavere beredskapstall
i 2010.
I desember 2009 ble bevilget midler til å starte innfasing av nye varmesøkende kamera.
Forprosjektet for utskifting av varmesøkende kamera er ferdigstilt slik at det forventes at to baser
vil ha nytt varmesøkende kamera installert i løpet av 2010.
I 2009 har skvadronen sett effekten av innføring av tilstedevakt på alle basene. Reaksjonstiden har
sunket betraktelig fra årene før tilstedevakten, og man ser den positive effekten dette gir ved at man
tidligere kommer frem til pasient og nødstedte. For hele skvadronen ligger gjennomsnittlig
reaksjonstid på tidskritiske oppdrag godt under 15 minutter.
Redningshelikoptrene (330 skv.) opereres av Luftforsvaret og flys etter militære regelverk og ikke
etter felleseuropeisk regelverk for sivil luftfart. Redningshelikoptrene kan blant annet fly over
sjø/vann uten krav til bakkesikt og har derfor noe bedre regularitet enn de sivile
ambulansehelikoptrene. Redningshelikoptrene har redningsheis og kan dermed plukke opp
syke/skadde fra områder som er utilgjengelig for de sivile ambulansehelikoptrene.
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Bemanning
Sea King-ene er bemannet med 6 personer. Disse er fartøysjef (pilot), andrepilot,
systemoperatør/navigatør, maskinist, redningsmann og anestesilege. Alle har nå tilstedevakt ved
basene i Nord-Norge.
Regularitet redningshelikoptrene
Redningshelikoptertjenesten et krav til operativ tilgjengelighet med ett helikopter pr. base 24 timer
i døgnet. I 2009 hadde Bodø-basen en teknisk tilgjengelighet på gjennomsnittlig 98,4 % og Banak
på 98,7 %. Nærmere om regularitet fremkommer under kapittel 4.2.4.
På landsbasis, jf. figur ”På
beredskap”, er
gjennomsnittet for perioden
1999-2009 en
tilgjengelighet på 99,2 %, i
2009 var tilgjengeligheten
redusert til 98,8 %.
Skvadronen har som mål i
2010 å forbedre
beredskapen på alle basene.
For å klare dette må
leveransen av
deler/reservedeler forbedres
betraktelig.

På beredskap
100,0%
99,0%
98,0%
97,0%
96,0%
95,0%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Det kan ikke forventes en økning av antall flytimer for redningshelikoptrene. Ved eventuelt behov
for økt antall ambulanseoppdrag med høy hastegrad medfører dette streng prioritering av oppdrag
med lavere hastegrad.

4.2.3 Tilgjengelighet til ambulansefly
Nya ambulansefly settes i drift før sommeren 2010. Dette medfører et sikkerhets-/kvalitetsløft som
utstyret i de nye flyene representerer - og som overgår myndighetspålagte krav for fly av denne
klassen.
Tilgjengeligheten til ambulansefly har i perioder vært vanskelig de senere år. Dette kan illustreres
med et ”bilde” på beredskapssituasjonen/tilgjengeligheten til flyambulanse for ca. ett år siden:
09.feb.09 kl.0800

OVERSIKT OVER BEREDSKAP AMBULANSEFLY

BEREDSKAP I DAG KL 0800
PÅ
AV

HVIS AV,
ÅRSAK

ÅRSAK

KJENTE UTMELDINGER
KOMMENDE 24 TIMER

0800-1200

tekn

Crewmangel

0800-1800

Crewmangel

0800-1800

tekn

KIRKENES
ALTA 1

UTMELDINGER
SISTE 24 TIMER

ALTA 2
TROMSØ
0100-0800

tekn

0800-1000

BR.SUND

1800-0600

crewmangel

1800-0600

ÅLESUND

1800-0600

crewmangel

1800-0600

0800-0800

tekn

0800-1200

BODØ

G.MOEN 1
G.MOEN 2

tekn

Det var betydelige utfordringer knyttet til personell (crewmangel) og teknisk oppetid på
flymaskinene. I løpet av høsten 2009 har dette forbedret seg markant ved økt tilgjengelighet til
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teknisk reserve samt at ny forskrift (EU-OPS, Subpart Q) har medført nye vaktturnuser og økt
antall personell. På gode dager ser nå beredskapssituasjonen slik ut:
03.feb.10

OVERSIKT OVER BEREDSKAP AMBULANSEFLY
BEREDSKAP I DAG KL 0800
PÅ
AV

KIRKENES
ALTA 1
ALTA 2
TROMSØ
BODØ
BR.SUND
ÅLESUND
G.MOEN 1
G.MOEN 2

HVIS AV,
ÅRSAK

UTMELDINGER
SISTE 24 TIMER

ÅRSAK

KJENTE UTMELDINGER
KOMMENDE 24 TIMER

MOT
MOD
MOJ
LTA
MOI
MOF
MOC
MOG
MOH

Det forventes en stabilisering av god tilgjengelighet til flyambulansetjenester når nye ambulansefly
settes i drift før sommeren 2010, ca. ett år forsinket. Dette på grunn av forsinkelser hos
underleverandør av medisinsk innredning.
Det vil fortsatt være en viss sårbarhet og utmeldinger knyttet til konsekvenser av oppdrag som
strekker seg ut over planlagt vaktbytte.
Økonomiske konsekvenser
Helse Nord RHF fikk i 2009 ca. 28 millioner kroner lavere kostnad enn opprinnelig budsjettert.
Hovedårsakene til dette var:
• Forsinkelse av implementering av nytt flymateriell (FW).
• Lavere flytimeuttak (FW) enn forutsatt.
• Tjenesten ”underhengende operasjoner” (RW) er ikke fullt ut implementert i Brønnøysund
som forutsatt.
Tilsynssaker/klager fra primærleger i Finnmark
I 2005/06 var det flere klager fra primærhelsetjenesten i Finnmark på tilgjengeligheten til
flyambulanse. Dette resulterte i at Helsetilsynet i Finnmark opprettet to tilsynssaker mot Helse
Nord RHF. Den første rettet mot tilgjengelighet av flyambulansetjenester for psykiatriske
pasienter. Den andre vedrørende generell tilgjengelighet til flyambulanse i Finnmark. Arbeidet
med å lukke disse sakene var omfattende og det var et godt samarbeid mellom berørte parter.
En kartlegging av
situasjonen første
halvår 2005 viste at
av totalt 76
henvendelser
vedrørende
psykiatriske
pasienter i perioden
ble 11 ikke
gjennomført (14 %).
Av totalt 808
øhjelp-henvendelser
vedrørende
somatiske pasienter
ble 118 ikke
gjennomført (15 %).
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Det ble etablert bedre rutiner for rekvirering av ambulansefly. Rekvirent kontakter nå lokal AMKsentral som settes i konferanse med AMK-Tromsø. Hensikten er å få en samlet forståelse av
pasientens behov og mulighet til å velge optimal ressurs ut i fra behov og tilgjengelighet. Videre
ble det innført rutine på rask tilbakemelding fra AMK-Tromsø til lokal AMK om når flytransport
kan forventes. Dette for at rekvirent kan planlegge tiltak og i samråd med lokal AMK vurdere
eventuell alternativ transport.
Psykiatritransporter med ambulansefly
Bruk av ambulansefly til transport av pasienter med akutte psykiatriske problemstillinger er
krevende i forhold til samhandling og flysikkerhet. I Helse Nord flys det årlig ca. 200 psykiatripasienter, de fleste knyttet til Finnmark.
Det er fartøysjef som endelig bestemmer, ut i fra tilgjengelig informasjon og sikkerhetsvurdering,
hvorvidt transporten kan gjennomføres eller ikke. Svært ofte betinger bruk av ambulansefly at
pasient ledsages av politiet. I 2005 brukte Helse Nord ca. 3 millioner kroner på politibistand.
I samarbeid med berørte instanser ble det i 2007 utarbeidet og godkjent en ”Samarbeidsrutine ved
henvisning til innleggelse ved psykiatriske avdelinger av pasienter hvor luftambulansetransport er
aktuell transportmåte”. Akutte psykiske lidelser inngår i begrepet akuttmedisin på lik linje med
akutte somatiske lidelser og skader. Kommunene og helseforetakene har i fellesskap ansvar for å
yte slike pasienter helsetjenester, herunder ambulansetjenester, i henhold til deres behov. Denne
samarbeidsrutinen har som hensikt å sikre at pasienter med psykiatrisk diagnose og som skal
transporteres med luftambulanse, får et likverdig, forsvarlig og verdig behandlingstilbud, samtidig
som sikkerheten ivaretas under transport.
Det er imidlertid fortsatt utfordringer med implementeringen av samarbeidsrutinen - disse må det
arbeides videre med. Hittil i 2010 foreligger det 3 klager fra primærhelsetjenesten i Finnmark til
Helsetilsynet vedrørende dårlig tilgjengelighet til flyambulansetjenester for akutt psykiatri
pasienter.
Det er fremdeles en betydelig utfordring å skaffe til veie polititjenestemenn som ledsagere med
ambulansefly. I politiets dimensjonering inngår ikke personell til denne typen oppdrag slik at
bistand baserer seg på personell i frivakt/frivillig ordning. Dette skaper forsinkelser og noen ganger
er det ikke mulig å benytte ambulansefly pga. manglende politibistand.
Regularitet
En gjennomgang av virksomhetsdataene for Nord-Norge i perioden 2002-2005 viser en
gjennomføringsgrad for flyambulansetjenesten som i sum varierer mellom 89 og 86 prosent.
Imidlertid er denne redusert til 79 % vintermånedene januar og februar 2006.
Gjennomføringsgrad i prosent
2002
Andre oppdrag 100 %
Primæroppdrag 87 %
Sekundæroppdrag 93 %
Tilbakeføringsoppdrag 87 %
Sum alle oppdrag 89 %

2003
80 %
84 %
91 %
82 %
86 %

2004
75 %
85 %
93 %
88 %
89 %

2005 jan-feb 06
91 %
100 %
83 %
72 %
91 %
87 %
85 %
76 %
87 %
79 %

Gjennomføringsgrad i prosent er høyest på sekundæroppdrag. Primæroppdrag har lavere grad av
gjennomføring. Dette kan ha sammenheng med at det faktisk finnes alternativ løsninger med
ambulansebiltjeneste. Hastegraden kan også tilsi at man ikke ønsker å vente på flyet selv om dette
kanskje hadde vært en bedre faglig løsning. Sekundæroppdrag lar seg vanskeligere løse med
alternativ transport.
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Gjennomføringsgrad fordelt på hastegradskategorier:
Gjennomføringsgrad i prosent
2002 2003 2004 2005 jan-feb 06 jan-feb 05
Akutt 90 % 88 % 89 % 87 %
82 %
83 %
Bestilling 89 % 86 % 90 % 88 %
79 %
88 %
Haster 89 % 87 % 89 % 87 %
78 %
87 %
Vanlig 87 % 83 % 86 % 86 %
71 %
86 %

Tallene fra 2006 viser at gjennomføringsgrad er redusert i forhold til samme periode i 2005 for alle
hastegrader bortsett fra akuttoppdrag. En årsak til dette kan være at det har vært en arbeidskonflikt
i perioden og at ettervirkning av pilotstreiken fremdeles ikke er over. Det ser også ut til at det har
vært spesielt mye tekniske problemer og utmelding av flyressurser grunnet sykdom i perioden.
Været har satt sine begrensninger.
I slutten av 2008 ble det gjort en ny kartlegging av regulariteten:
Øyeblikkelig hjelp oppdrag ambulansefly Finnmark 28.07-16.11:
Gjennomføringsgrad i prosent
2007 2008
Akutt 90 % 91 %
Haster 89 % 80 %
Vanlig 87 % 76 %
Totalt 87 % 83 %

Øyeblikkelig hjelp oppdrag ambulansefly totalt i Helse Nord 28.07-16.11:
Gjennomføringsgrad i prosent
2007 2008
Akutt 88 % 90 %
Haster 88 % 82 %
Vanlig 81 % 81 %
Totalt 87 % 84 %

Tallene viser at gjennomføringsgraden på akuttoppdrag er tilbake på 2002-nivå (ca. 90 %) for de
målte ukene, mens oppdrag med hastegrad ”haster” har en god gjennomføringsgrad i 2007 og
dårligere i 2008.
Det er håp om at samlet
gjennomføringsgrad er forbedret fra
høsten 2009 og stabiliseres ytterligere
når nytt flymateriell settes inn
sommeren 2010. Sammenlignet med
ambulansehelikoptrene har
ambulanseflyene en høyere
regularitet, særlig vinterhalvåret.

Bildet viser 3 av de nye
ambulanseflyene Beech King Air
B200 som nå klargjøres for tjeneste.
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4.2.4 Nærmer om regularitet - rednings- og ambulansehelikopter
Tabellen under viser et sett av sammenlignbare data mellom hver enkelt helikopterressurs i NordNorge, men også mellom ressurstypene ”Redningshelikopter” og ”Ambulansehelikopter”.

2009
Forespørsel resultat

Begrensninger

Redningshelikopter

Ambulansehelikopter

Lakselv (LKL/R) Bodø (BOO/R)

Tromsø (TOS/H) Brønnøy (BNN/H)

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Prosent

Prosent

84

22,0 %

52

11,5 %

138

15,8 %

137

21,8 %

Henvendelser

364
82
6
282

95,5 %

443
46
11
397

97,8 %

825
135
101
690

94,6 %

587
133
63
454

93,5 %

Avviste henvendelser (se spesifisering under)
Avist pga. operative avvik (se spesifisering under)
Iverksatte henvendelser
Iverksatt men avbrutte
Gjennomførte iverksatte henvendelser
Gjennomførte, av reelle henvendelser
Forsinket
Annet

<>2
Avvikstype=3
<2 or >3

Avvikstype=4 or 5

Gjennomført uten avvik
Avvikstype=-1 or null
Avviksårsak = 5
Avvik med vær begrensning
Avvist eller Avbrutt pga vær Avvikstype=2 or 3 and Årsak=5
Forsinket Avvikstype=1 and årsak=5
Årsak til avviste henvendelser om helikopteroppdrag
Annet
Fartøyteknisk
Ikke behov
Koordinering
Mors
Ikke transportdyktig
samtidighet
Vær
Tjenestetid
Sum operativt avvik (OA)

1,6 %

34

77,5 %
12,1 %

248

87,9 %

18
22

68,1 %
7,3 %
8,9 %

prosentandel
Avvikstype=1

22,5 %

208
9
6
2
LKL/R
10
3
41
24
1
0
3
0
82
6

83,9 %
2,5 %
1,6 %
0,5 %
%
0,8 %

0,0 %
0,8 %
0,0 %

872

Antall

381

Fartøy = "R" eller "H"

453

Antall

Henvendelser
Fartøy = Alle
Totalt antall avvist uavh. av fartøytype
Avvikstype=2

10,4 %
2,5 %

39

89,6 %
9,8 %

358

90,2 %

39
13

80,8 %
10,9 %
3,6 %

306
8
6
2
BOO/R
1
5
30
1
3
2
4
0
46
11

85,5 %
1,8 %
1,4 %
0,5 %
%
1,1 %

0,5 %
0,9 %
0,0 %

628

16,4 %
12,2 %

22,7 %
10,7 %

47

83,6 %
6,8 %

65

77,3 %
14,3 %

643

93,2 %

389

85,7 %

116
27

77,9 %
18,0 %
4,2 %

30
20

66,3 %
7,7 %
5,1 %

500
82
78
4
TOS/H
7
13
25
2
0
0
8
62
18
135
101

77,8 %
9,9 %
9,5 %
0,5 %
%
1,6 %

1,0 %
7,5 %
2,2 %

339
64
57
4
BNN/H
9
2
53
7
0
1
9
50
2
133
63

87,1 %
10,9 %
9,7 %
0,7 %
%
0,3 %

OA

1,5 %
8,5 %
0,3 %

OA
OA
OA

Aviste reelle henvendelser om luftambulanseoppdrag (blå farge) viser en markant forskjell mellom
redningshelikoptertjenesten og ambulansehelikoptertjenesten (ca 8 – 10 prosentpoeng). Dette er
avvisninger på grunn av tekniske forhold, vær, samtidighet og tjenestetid (duty).
Redningshelikoptrene har ingen avvik som følge av tjenestetid, Brønnøysund-helikopteret har
0,3% og Tromsø-helikopteret har 2,2%. UNN opplyser at en sterk økning i aktivitet de senere år
resulterer i økende utmelding pga. tjenestetid. De tolker dette som et tegn på at denne ressursen
nærmer seg maksimal utnyttelse innenfor dagens organisering.
Helikoptrene i Tromsø og i Brønnøysund har en gjennomføringsgrad (grønn farge) noe tilsvarende
som registrer for året 2005. Tromsø-tjenesten har en høyere gjennomføringsgrad enn
Brønnøysund. Det er også en markant forskjell mellom redningshelikoptrene i Bodø og Banak.
Banak har en lavere gjennomføringsgrad. En av forklaringene på dette er avvisning pga.
”koordinering”. Dette betyr at Banak-tjenesten vurderer oppdraget slik at det bedre kan løses med
annen ressurs, f.eks ambulansefly. Likeledes har Banak-tjenesten forholdsvis flere avvisninger
med begrunnelse av ”ikke behov”.
Når det gjelder ”vær” som årsak til avvisning (blågrå farge) eller avbrudd er det en markant
forskjell mellom redningshelikoptrene (1,5%) og ambulansehelikoptrene (9,6%). I praksis kan
forskjellen være større fordi erfarne rekvirenter kan unnlate å be om ambulansehelikopterbistand
fordi de ser/vet at været er for dårlig. Dermed kan det være en underregistrering på antall
henvendelser og avvisning pga. vær.
I tabellene under fremkommer aktivitetsdata for vinterperioden fra og med november til og med
februar, jf. også undersøkelsen i innlandskommunene på Helgeland for samme periode 2006/07.
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Vintermånedene nov-febr. Perioden 1999 - 2009

LKL/R
BOO/R

Alle
272
152

TOS/H
BNN/H

646
536

Antall henvendelser om helikopteroppdrag
Avvist eller avbrutt
Gj. ført
% av henv.
Vær
% av gj. ført
35,2 %
46
6,0 %
500
15,0 %
14
1,4 %
858
29,0 %
41,3 %

406
307

18,2 %
23,7 %

1582
761

Totalt
772
1010
2228
1297

Overstående tabell gjengir tall/prosentandel for perioden 1999 – 2009, dvs. 11 år. Tall for
henvendelser og gjennomførte oppdrag vises i hvite kolonner, tall/prosentandel for avviste eller
avbrutte oppdrag vises i gule kolonner og avvisning/avbrudd på grunn av værforhold vises i grønne
kolonner.
Tallene viser at disse vintermånedene gir en markant dårligere gjennomføringsevne enn
gjennomsnittet for året, med unntak av redningshelikopteret i Bodø. Forskjellen i regularitet
mellom redningshelikopter og ambulansehelikopter pga. vær øker fra ca 8 prosentpoeng
(gjennomsnitt 2009) til ca 22 prosentpoeng (vintermånedene 2008/09, jf. tabell under). Samtidig
viser dataene at Brønnøysundhelikopteret (BNN/H) har større værmessige utfordringer enn
Tromsøhelikopteret (TOS/H).
Samtidig viser tallene en forskjell på avviste/avbrutte oppdrag mellom Bodø (BOO/R) og Banak
(LKL/R). Årsaken til dette er sannsynligvis at været gir Banak-tjenesten større utfordringer ved
”innlandsflyginger”.
Under vises tilsvarende tall for 3 vinterperioder 2006 – 2009:
Vintermånedene 1/11-06 - 28/2-07

LKL/R
BOO/R

Alle
23
9

TOS/H
BNN/H

71
92

Antall henvendelser om helikopteroppdrag
Avvist eller avbrutt
Gj. ført
% av henv.
Vær
% av gj. ført
41,1 %
6
10,7 %
33
10,5 %
0
0,0 %
77
28,5 %
50,0 %

37
42

14,9 %
22,8 %

178
92

Totalt
56
86
249
184

Vintermånedene 1/11-07 - 28/2-08

LKL/R
BOO/R

Alle
28
18

TOS/H
BNN/H

82
91

Antall henvendelser om helikopteroppdrag
Avvist eller avbrutt
Gj. ført
% av henv.
Vær
% av gj. ført
30,1 %
3
3,2 %
65
13,0 %
3
2,2 %
120
30,8 %
45,5 %

53
47

19,9 %
23,5 %

184
109

Totalt
93
138
266
200

Vintermånedene 1/11-08 - 28/2-09

LKL/R
BOO/R

Alle
38
25

TOS/H
BNN/H

93
82

Antall henvendelser om helikopteroppdrag
Avvist eller avbrutt
Gj. ført
% av henv.
Vær
% av gj. ført
33,0 %
9
7,8 %
77
18,1 %
3
2,2 %
113
36,3 %
45,1 %

63
55

24,6 %
30,2 %

163
100

Totalt
115
138
256
182
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4.2.5 Svalbard (FW) - virksomhetsdata
Ambulanseflyoppdrag til Svalbard er
krevende flyoperativt, ytterligere
komplisert etter at ny forskrift
knyttet til Subpart Q trådt i kraft.

Svalbard oppdrag

45
40

Særlig er det to forhold som slår inn
ved slike lange flyginger:
- Vekt, begrensning på bemanning
og utstyr pga. det skal være
drivstoff nok til å kunne lande på
alternativ flyplass.
- Arbeids- og hviletidsbestemmelser som gir
begrensninger for hvorvidt
crewet kan fly tur/retur (krever
uthvilt crew).
Som det fremgår av figurene er det
ca. 35-44 oppdrag pr. år, herav 2734 med hastegrad ”Akutt” og
”Haster”. I 2008 var det 16
oppdrag med hastegrad ”Akutt”.

35
30
25
20
15
10
5
0

2008

2007

2006

Bestilt

4

0

3

Vanlig

4

10

9

Haster

11

20

13

Akutt

16

14

11

Svalbard oppdrag

20
15

Ved akuttoppdrag vil
flyambulansetjenesten , under
optimale forhold, kunne levere
pasienten på sykehuset i Tromsø i
løpet av 7 timer.

10
Bestilt
Vanlig

5

Haster
Akutt

0

Merk at denne perioden er før nye
krav til arbeids- og hviletid
(Subpart Q/norsk forskrift) trådte i
kraft. Det er derfor grunn til å anta
at det er en viss sammenheng
mellom iverksatte oppdrag og
behov på dette tidspunktet av
døgnet.
96 % av pasientene fra Svalbard
leveres på Universitetssykehuset
Nord-Norge, Tromsø.

2008

2007

2006

16

14

11

Haster

11

20

13

Vanlig

4

10

9

Bestilt

4

0

3

Svalbard oppdrag, døgnfordeling

Sum antall oppdrag

I løpet av perioden 2002-2008 har
hovedtyngden av oppdragene blitt
iverksatt i tidsperioden 08.0020.00. Nattetid mellom 00.0008.00 har det totalt i perioden
2002-2008 (7 år) vært 25 oppdrag.
Dette blir gjennomsnittlig 3,6
opprag pr. år.

Akutt

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Tidspunkt på døgnet
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4.2.6 Tilgjengelighet til ambulansefly for Svalbard-oppdrag
Det må bemerkes at luftambulanse generelt har begrensninger. Dette kan være regelverk/sikkerhet
knyttet til vær- /klimatiske forhold, vektbegrensninger og muligheter for alternativ landingsplass.
Etter at norsk forskrift, som blant annet regulerer maksimal flytid i døgnet og krav til hvile, trådte i
kraft høsten 2008 har Luftambulansetjenesten ANS identifisert en kritisk periode i døgnet hvor det
er særlig vanskelig å iverksette oppdrag til Svalbard. Dette er perioden fra ca. kl. 04.00 til kl.
06.00.
Statistisk har det i dette tidsrommet vært iverksatt 6 oppdrag i løpet av 7 år, altså i underkant av ett
oppdrag i året.
Svalbardturer
Start
Stopp
00:00
06:00
01:00
07:00
02:00
08:00
03:00
09:00
04:00
10:00
05:00
11:00
06:00
12:00
07:00
13:00
08:00
14:00
09:00
15:00
10:00
16:00
11:00
17:00
12:00
18:00
13:00
19:00
14:00
20:00
15:00
21:00
16:00
22:00
17:00
23:00
18:00
00:00
19:00
01:00
20:00
02:00
21:00
03:00
22:00
04:00
23:00
05:00
00:00
06:00

Forutsetninger
1. Hvert oppdrag tar 6 timer fra varsel
OK 3 fly
2. Ingen oppdrag i forkant av Svalbard (ett oppdrag (1 landing) i forkant vil forkorte FDP
OK 3 fly, 1 med utvidelse
med en halv time (to landinger med 1 time))
OK 2 fly, 1 med utvidelse
3. 15 timer reduseres til 13 på nattevakt
OK 1 fly med utvidelse
NEI!
NEI!
Vaktbytter ved aktuelle baser
OK 2 fly
Tromsø - 0700 og 1900
OK 3 fly
Alta 1
- 0600 og 1800
OK 4 fly
Alta 2
- 0600 og 1800
OK 4 fly
Kirkenes
- 0800 og 2000
OK 4 fly
OK 4 fly
OK 4 fly, 2 med utvidelse
OK 4 fly, 2 med utvidelse
OK 4 fly, 3 med utvidelse
OK 2 fly med utvidelse
OK 2 fly med utvidelse
OK 1 fly med utvidelse
OK 1 fly
OK 2 fly
OK 3 fly
OK 3 fly
OK 3 fly
OK 3 fly
OK 3 fly

Denne svakheten ble avdekket ifbm. en konkret hendelse. Siden har Helse Nord RHF samarbeidet
med Luftambulansetjenesten ANS og UNN HF for å finne/planlegge alternative løsninger som kan
benyttes i en akuttsituasjon.
Alternativ flyressurs fra fastlandet
Luftambulansetjenesten ANS har allerede opprettet kontakt med andre flyselskap i Sverige og
Danmark for å kunne bestille transport ad hoc med jetfly eller annen flyressurs. Nødvendig
kontaktinformasjon om dette ligger tilgjengelig i flykoordingeringssentralen (FKS). Det vil ta
minst 2 timer å få et fly fra en av disse selskapene til Tromsø før videre flyging til Svalbard.
Bruk av helikopter
Sysselmannens helikopter på Svalbard er ambulanseinnredet og kan være et alternativ i en kritisk
situasjon. En bruk av dette helikopteret vil bety en langvarig svekkelse av beredskapen på Svalbard
og må dermed drøftes nærmere med Sysselmannen. Operatør er ”Airlift AS”. Bruk av denne
ressursen forutsetter landing på Bjørnøya for drivstoffylling. Fra Bjørnøya er det to muligheter:
a) Sysselmannens helikopter fly videre med pasienten til Hammerfest eller Tromsø. Totaltiden
Longyearbyen – Bjørnøya – Hammerfest vil være ca. 5-5,5 time. Ved destinasjon Tromsø
vil flytiden forlenges med minimum 30 minutter.
b) Pasient omlastes på Bjørnøya til Sea King redningshelikopter fra Banak. Sysselmannens
helikopter vil bruke 2,5-3 timer fra varsel til landing på Bjørnøya. Samtidig vil
redningshelikopteret fra Banak bruke ca. 3,5 timer til Bjørnøya. Totaltid Banak – Bjørnøya
– Hammerfest blir 6,5-7 timer. Ved destinasjon Tromsø vil flytiden forlenges med
minimum 30 minutter.

Oppsummert bruk av helikopter:
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Pasient fra Longyearbyen kan være på sykehus i Tromsø tidligst i løpet av 6 timer dersom
Sysselmannens helikopter flyr hele veien, inkludert drivstoffylling på Bjørnøya (alternativ a). Ved
alternativ b) kan pasienten tidligst være i Tromsø i løpet av 7 timer. Dette er teoretisk ved
optimale forutsetninger. Tidsmessig vil bruk av ambulanseinnredet helikopter kunne være
tilsvarende bruk av ambulansefly fra fastlandet.
Andre tiltak som er under vurdering
• Bruk av Dornier fly stasjonert på Svalbard.
• Økt personellberedskap i ”svake” perioder ved basen i Tromsø.
• Justere tidspunkter for vaktavløsning.
• Forbedring av operative forutsetninger (meteorologiske data og nødflyplasser).
• Medisinsk kompetanse og beredskap ved Longyearbyen sykehus.
• Anskaffe flere/alternative ambulanseflyressurser.
Det vil bli arbeidet videre med disse problemstillingene i 2010.

4.3 Bemanning og beredskap (FW og RW)
Det har de senere år kommet et skjerpet europeisk regelverk for sivil luftfart, inkludert
ambulanseflyene - EU-OPS, Subpart Q. Etterfølgende norsk forskrift måtte etterleves fra 16. juli
2008. Denne medfører blant annet begrensinger i beredskapstid og flytid, som igjen medfører at
døgnet må betjenes av to crew (mot tidligere ett). Dette regelverket har medført behov for flere
flysykepleiere i 2008, jf. økning i antall stillinger.
Medisinsk personell - beredskapsnivå og stillinger
Helseforetak
Helse Finnmark

UNN
NLSH
Helgelandssykehuset

Enhet
Fly Kirkenes
Fly 1 Alta
Fly 2 Alta
R.hkp. Banak
Fly Tromsø 1)
Hkp. Tromsø
Fly Bodø 1)
R.hkp. Bodø
Fly Brønnøys.
Hkp. Brønnøy

Med. bem
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleier
Lege
Sykepleier
Lege
Sykepleier
Lege
Sykepleier
Lege

1) Ambulanseflyene i Tromsø og Bodø
har lege i beredskap ved behov for
tilleggsbemanning (Beredskap: TILs/HV)

2007
TILu/HV
TILu/HV
TILu/HV
TIL
TILu/HV
TIL
TILu/HV
TILs/HV
TILu/HV
TIL

Beredskapsnivå
2008
2009
TILu/HV
TIL
TILu/HV
TIL
TILu/HV
TIL (dag)
TIL
TIL
TILu/HV
TIL/HV
TIL
TIL
TILu/HV
TIL/HV
TIL
TIL
TILu/HV
TILu/HV
TIL
TIL

2007
5,0
8,4

Antall stillinger
2008
2009
5,9
5,9
8,4
8,4

5,0
5,1
5,0

6,5
5,1
5,0

6,5
5,1
5,0

3,1
3,2

5,2
3,2

5,2
3,2

TIL = tilstedevakt hele døgnet
HV = hjemmevakt hele døgnet
TIL/HV = tilstedevakt dagtid, resten hjemmevakt
TILu/HV = uformell tilstedevakt dagtid /hjemmevakt
TILs/HV = tilstedevakt i sykehus dagtid/hj.vakt

4.3.1 Beredskapsnivå (FW)
Luftambulansetjenesten ANS har, etter anskaffelsesprosess i 2008, inngått ny avtale med
Lufttransport AS om flyambulansetjenester gjeldende fra juli 2009. Helse Nord RHFs vedtak om
tilstedevakt på flyet i Kirkenes og det ene flyet i Alta er implementert fra slutten av 2008 og
gjenspeiles i tabellen under i kolonnene ”Beredskapsnivå”. Forskjellen på ”tilstedevakt” og
”hjemmevakt” er at aktiveringstiden blir kortere, eksempelvis fra inntil 61 minutter til 20 minutter.
Årsaken til at disse to flyene ble prioritert i så måte er at det er et betydelig antall primæroppdrag i
Finnmark; ambulanseflyene brukes her noe tilsvarende ambulansehelikopter andre deler av landet.
Side 41 av 49

Tabellen over viser at flyene i Tromsø, Bodø og Brønnøysund har et noenlunde likt
beredskapsnivå, og dette er uendret de senere år. I tillegg har flyene i Tromsø og Bodø lege i
beredskap for de transportene som krever økt kompetanse om bord.
Fly 1 i Alta og flyet i Kirkenes er ultimo 2008 blitt oppgradert til tilstedevakt hele døgnet, mens fly
2 i Alta samtidig er omgjort til dagfly (kl. 08.00 – 19.00).
Bemanning (årsverk, FW)
Som en konsekvens av Subpart Q (FW) har behovet for antall flysykepleiere i tjenesten økt fra
siste halvår 2008. Kirkenes har økt fra 5,0 til 5,9 stillinger, Alta (8,4 stillinger) har ikke økning i
stillinger pga. at fly 2 ble omgjort til dagfly. Omregnet pr. døgnfly er bemanningen i Alta ca. 5,6
pr. døgnfly. I og med at Alta 1 i har tilstedevakt (som Kirkenes) kan man anta at dette medfører at
dette flyet i praksis også har en bemanning med ca. 5,9 stillinger.
Sykepleierbemanningen i Tromsø har økt fra 5,0 stillinger til 6,5 mens Bodø-tjenesten er uendret
med 5,0 stillinger. I tillegg kommer legeberedskapen begge steder som ivaretas av lege i
sykehusene (ikke tilstedevakt). Beredskapen ivaretas gjennom en kombinasjon mellom dagarbeid i
sykehuset og hjemmevakt.
Flyet i Brønnøysund er oppbemannet fra 3,1 til 5,2 stillinger.

4.3.2 Bemanning sett i forhold til aktivitet (FW)
Alta 1 og Kirkenes-flyet har det høyeste beredskapsnivået i Helse Nord (tilstedevakt hele døgnet)
og derfor også flest årsverk pr. fly. Luftambulansetjenesten ANS opplyser at Helse Finnmark i
perioder har problemer med å bemanne begge flyene i Alta (flysykepleier).
I og med at det er samme regelverk/beredskapsnivå som ligger til grunn for tjenestene i Tromsø,
Bodø og Brønnøysund er det uklart hvorfor det er såpass forskjell mellom antall stillinger disse
stedene, fra 6,5 i Tromsø til 5,0 i Bodø.
2008
Fly Tromsø
Fly Bodø
Fly Brønnøysund

Antall flytimer
1132
1173
1016

Antall pasienter
1123
1259
853

Antall stillinger
6,5
5,0
5,2

Ny forskrift stiller strenge krav til maksimal beredskapstid og maksimal flytid, noe som har
medført at alle basene har delt døgnet i to bemanningsmessig. Ved for høy aktivitet i vaktperioden
blir crewet utmeldt. Det er derfor ikke sannsynlig at det er definert beredskapsnivå eller regelverk
som er årsaken til bemanningsforskjellene.
Tabellen over viser at Bodø-tjenesten har flest flytimer, transporterer flest pasienter, men har den
laveste faste sykepleierbemanningen.

4.3.3 Arbeids- og hviletidsregelverk for flysykepleiere (FW)
Høsten 2008 konkluderte Arbeidstilsynet i Nord Norge med at flysykepleierne ikke var underlagt
Luftfartstilsynets regelverk (Subpart Q), men Arbeidsmiljøloven i sin tjeneste på ambulanseflyene.
Luftfartstilsynet har hele tiden vært enig med Luftambulansetjenesten ANS i at flysykepleierne må
følge luftfartsbestemmelsene når de tjenestegjør som besetningsmedlem.
Side 42 av 49

Luftfartstilsynet hadde et oppklarende møte med Arbeidstilsynet 8. januar 2009, og begge instanser
konkluderte med at flysykepleierne måtte følge samme regelverk som pilotene i tjeneste på
ambulansefly.
Imidlertid har Arbeids- og Inkluderingsdepartementet etter henvendelse fra Norsk
Sykepleierforbund i etterkant konkludert med at sykepleierne må forholde seg til
Arbeidsmiljøloven i sin tjeneste på ambulanseflyene. Denne konklusjonen er i ikke i henhold til
Luftfartstilsynets vuderinger. Luftfartstilsynet har tatt opp saken med eget departement
(Samferdselsdepartementet) og det forventes en avklaring.
I påvente av denne har Luftambulansetjenesten ANS fått beskjed fra Luftfartstilsynet at
flysykepleierne som besetningsmedlemmer må forholde seg til arbeids – og
hviletidsbestemmelsene i EU OPS, Subpart Q.

4.3.4 Bemanning og beredskap ambulansehelikopter og redningshelikopter
Helseforetakene har i liten grad klart å levere bemanningsdata for helikoptertjenestene. Det er
derfor ikke mulig å synliggjøre kostnadsutviklingen på dette området i perioden 2002-2008.
Beredskapsnivå (RW)
Ambulansehelikoptrene i Tromsø og Brønnøysund har hatt tilstedevakt på base i en årrekke.
Redningshelikopteret på Banak fikk tilstedevakt fra 1. oktober 2007
Etter at redningshelikoptrene i Bodø og Banak ble oppgradert til tilstedevakt er imidlertid
beredskapskravene - tilstedevakt med en anestesilege hele døgnet - i utgangspunktet likt for alle
helikoptertjenestene.
Bemanning (RW)
Innenfor begrepet ”tilstedevakt” inngår både aktiv tid og passiv tid (hvilende vakt på stasjonen).
Aktiv tid honoreres etter 1:1 (vanlig arbeidstid) mens passiv vakt honoreres vanligvis etter 1:3. Det
kan derfor være nyanser i hvordan helseforetakene/tjenestene beregner andelen av hhv. aktiv og
passiv vakt på vaktrom.
UNN har oppgitt 5,1 årsverk for å betjene ambulansehelikopteret i Tromsø, de andre
helseforetakene har ikke oppgitt slike data. Det er vanskelig å være presis på årsverk til
ambulansehelikopter - f.eks inngår både helikopter og AMK i tjenesteplanen til de berørte legene i
UNN.
Dersom vakttjenesten i løpet av døgnet kombineres med aktiv tid dag og passiv tid natt kan dette
medføre at omregnet arbeidstid er 18,67 timer (eks. NLSH). Gitt at et årsverk er 1750 timer
(eksklusive ferie) krever dette ca. 3,9 stilling for å kunne betjene slik organisering.
Dersom vakttjenesten baseres på aktiv vakt hele døgnet, f.eks. dersom tjenesten organiseres ved
todelt vakt, medfører dette et behov på ca. 5,0 stillinger.
For å kunne drive en tjeneste som skal være 100 % operativ til enhver tid, også ved sykdom/fravær
av fast personell, antas det at det er behov for 4,2 til 5,3 årsverk avhenging av organisering.
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Oppdragsbelastning
Belastningsmessig har helikopteret på UNN langt flere oppdrag enn de andre tjenestene i NordNorge.
Tall fra 2008:
Helikoptertjenester
Redningshelikopter Banak
Ambulansehelikopter Tromsø
Redningshelikopter Bodø
Ambulansehelikopter Brønnøysund

Oppdrag
276
773
376
470

Flytimer
496
650
403
652

Tid pr. oppdrag
1,8 time
0,8 time
1,1 time
1,4 time

Ambulansehelikoptrene i Tromsø og Brønnøysund er raskere (ca. 291 km/t) enn Sea King-ene (ca.
200 km/t) og gjennomfører derfor ”like” oppdrag raskere. Ambulansehelikopteret i Brønnøysund
(samme type som på UNN) er ikke stasjonert ved sykehus og får dermed et gjennomsnittlig høyere
tidsbruk pr. oppdrag.
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5 Økonomiske forhold
5.1 Basisramme til luftambulanse – medisinsk del
Funksjonsfordelt basisramme (hele 1000 kr) fordelt fra Helse Nord RHF til luftambulanseformål (medisinsk del)
Helse Finnmark HF
UNN HF
NLSH HF
Helgelandssykehuset
Sum

Budsjett 2007
17 137
6 149
10 588
8 218
42 092

Budsjett 2008
19 487
7 068
15 975
9 245
51 775

Budsjett 2009
20 148
7 354
16 551
9 612
53 665

Budsjett 2010
20 773
7 582
17 064
9 910
55 329

Oppgradering til formell tilstedevakt i Banak (2006) inngår i Helse Finnmark med 3,6 millioner
kroner fra og med 2007 (helårsvirkning) og tilsvarende beløp inngår i Nordlandssykehuset fra og
med oktober 2007 (helår fom 2008). Disse oppgraderingene er finansiert av Justisdepartementet
(redningstjenesten) og tilført Helse Nord RHF som ”friske” kroner.

5.1.1 Ressurser og helsepersonellinnsats
Antall ressurser som bemannes med type medisinsk personell i beredskap 2009:

Helse Finnmark HF
UNN HF
NLSH HF
Helgelandssykehuset

Sykepl.
fly

Legeberedskap
fly

Lege
ambulansehelikopter

2,5
1
1
1

1
1

1

Lege
redningshelikopter
1
1

1

Sum
2,5 sykepl. + 1 lege
1 sykepl. + 2 leger
1 sykepl. + 2 leger
1 sykepl. + 1 lege

Både de sivile ambulansehelikopter (Tromsø og Brønnøysund) og forsvarets redningshelikoptre
(Bodø og Banak) har tilstedevakt hele døgnet. Det skal derfor ikke være vesentlig forskjell i
kostnadene for disse legetjenestene.
I tillegg til tjenestene som fremkommer over ivaretar UNN, Tromsø en heldøgnlig medisinsk
flykoordinering for hele Nord-Norge. Dette ivaretas av dedikert spesialsykepleier i AMK-Tromsø.
Denne tjenesten var i utgangspunktet etablert med finansieringsstøtte fra Rikstrygdeverket, senere
fra Helsedirektoratet. I sistnevnte instans falt finansieringen ut pga. teknisk feil og manglende
oppfølging fra UNN. I forbindelse med ansvarsoverføringen til Luftambulansetjenesten ANS
fulgte finansieringspotten med over, men ansvaret for å finansiere denne oppgaven var ikke lenger
definert klart. Etter forhandlinger med Luftambulansetjenesten ANS etterbetalte selskapet 1/3 av
beløpet for perioden 2004-2008. Beløpet, kr 2 112 262, ble i sin helhet overført UNN HF for
finansiering ut 2008.
Det ble satt en forutsetning fra styret i Luftambulansetjenesten ANS at ”Helse Nord tar, på samme
måte som i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge, ansvar for finansiering av funksjonen med
virkning fra 1. januar 2009”. Beregnet beløp for året 2008 var 1,33 millioner kroner basert på
historisk finansieringsnivå.
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5.2 Kostnader medisinsk del luftambulansetjenesten
Det viser seg å være svært vanskelig å identifisere reelle og sammenlignbare kostnader i
helseforetakene til luftambulanseformål (medisinsk del). Årsakene synes å være av
regnskapsteknisk karakter samt integrasjon/stillinger kombineres. Eksempelvis varierer oppgitt
kostnad i 2008 for legetjeneste helikopter mellom 3,4 og 7,1 millioner kroner. Det er derfor ikke
mulig å presentere en hensiktsmessig oversikt over kostnadsutviklingen for 2002-2008.
Det velges derfor en normerende innfallsvinkel basert på regnskap, erfaringer og kalkulasjoner.
Beløpene som fremkommer under inkluderer lønn, driftskostnader, felleskostnader og
administrasjon. Selv om ikke de normerte beløpene ”treffer” like bra for alle vil fordelingen
mellom helseforetakene være korrekt i forhold til hvilke helsetjenester som produseres pr.
helseforetak.
Det må bemerkes at ambulansehelikopteret i Brønnøysund leverer helsetjenester til 10 kommuner i
Helse Nord-Trøndelag HF uten kostnadsrefusjon på medisinsk del av tjenesten.
Beregning av kostnader medisinsk del av luftambulansetjenesten
Basert på hvilke helsetjenester som leveres beregnes slik årskostnad:
Tjenester som leveres - beregnet normert årskostnad for helsetjenesten
Ressurs
Ambulansehelikopter (RW)
Redningshelikopter (RW)
Ambulansefly (FW)
Ambulansefly (FW)
Ambulansefly (FW)

Beredskap
Tilstedevakt
Tilstedevakt
Tilstedev./hjemmev.
Tilstedevakt
Tilstedev./hjemmev.

Helsepersonell
Anestesilege
Anestesilege
Spesialsykepleier + lege
Spesialsykepleier
Spesialsykepleier

Beløp (1000 kr)
6 000
6 000
6 900
5 000
4 400

Dette er en dimensjonering og et beredskapsnivå som er i hht. gjeldende beslutninger og ny avtale
mellom Luftambulansetjenesten ANS og flyoperatøren.
Basert på ovennevnte beregnede satser vil kostnadsnivået/finansieringsbehovet pr. helseforetak
være slik i 2010:
Helse Finnmark HF
Legetjeneste ved RW Banak
Sykepleiertj. tilstedevakt ved FW Kirkenes og Alta 1 (2 x 5.000’)
Sykepleiertj. dagvakt ved FW Alta (fly 2), tilstedevakt dag
Totalt

kr 6 000’
kr 10 000’
kr 2 600’
kr 18 600’

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Legetjeneste ved RW Tromsø
Sykepleiertjeneste + legeberedskap ved FW Tromsø
Medisinsk koordinering (FW) for Nord-Norge (nytt fin.ansvar)
Totalt

kr 6 000’
kr 6 900’
kr 1 600’
kr 14 500’
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Nordlandsykehuset HF
Legetjeneste ved RW Bodø
Sykepleiertjeneste + legeberedskap ved FW Bodø
Totalt

kr 6 000’
kr 6 900’
kr 12 900’

Helgelandssykehuset HF
Legetjeneste ved RW Brønnøysund
Sykepleiertjeneste ved FW Brønnøysund
Totalt

kr 6 000’
kr 4 400’
kr 10 400’

Reelle kostnader kan variere fra helseforetak til helseforetak avhengig av organisering,
arbeidstidsplaner og avtaler.
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6 Vedlegg

6.1 Rekvireringsretningslinjer revidert pr. 1. april 2009:
HOVEDPRINSIPPER:
I. Luftambulanse kan brukes når det foreligger sykdom eller skade som krever rask og/eller
spesialisert overvåkning, akuttmedisinsk behandling og transport. Bruk av luftambulanse skal
alltid vurderes opp mot bruk av ambulansebil eller ambulansebåt og skal gi en forventet økt
helsegevinst i forhold til bruk av andre ressurser.
II. Luftambulanse kan også brukes i situasjoner hvor tidsfaktoren ikke er avgjørende, men hvor
bruk av ambulansebil eller ambulansebåt vurderes å representere en uakseptabel fysisk eller
psykisk belastning for pasienten, for eksempel ved spesielt lang transportavstand/tid eller ved
åsteder som er vanskelig tilgjengelig for landbaserte ressurser.
III. Ambulansefly og unntaksvis ambulansehelikopter kan også benyttes til tilbakeføringer av
pasienter der lufttransport er nødvendig ut fra en medisinsk vurdering. Dette gjelder også der
sykehusene må frigjøre kapasitet for å sikre tilfredsstillende beredskap for mottak av nye
pasienter. Beredskapshensyn skal prioriteres foran tilbakeføringsoppdrag, og primært bør
retur til egen base utnyttes til slike oppdrag.
IV. I spesielle situasjoner, når det anses tvingende nødvendig på grunn av tidsaspektet, kan
luftambulanse benyttes til transport av for eksempel medisinsk utstyr, medikamenter,
organer, blod og helsepersonell.
V. Luftambulanse kan benyttes til enkle søk- og redningsoppdrag (SAR).
VI. Luftambulanse skal ikke benyttes til andre politioppdrag enn SAR. Etter nøye vurdering kan
imidlertid politi følge med for å sikre en trygg gjennomføring av akuttmedisinske oppdrag.
VII. Redningshelikopter kan benyttes til ambulanseoppdrag etter godkjenning fra HRS.
VIII. Når det vurderes mer hensiktsmessig, kan luftambulansetjenestens personell rykke ut med
legebil i stedet for luftambulanse. Legebil benyttes etter de samme kriteriene som
luftambulanse og skal ikke erstatte varsling og bruk av kommunal legevakt.

Rekvireringsretningsli
njer pr 1. april 2009

6.2 Samarbeidsprosedyre vedr. psykiatritransporter med
luftambulanse, pr. 11. okt. 2007

Samarbeidsrutine
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Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.: 2010/552/325

Styresak 60-2010/3

Saksbeh/tlf: Trond M. Elsbak, 75 51 29 17

Dato: 26.5.2010

Kartlegging av luftambulansetjenesten
2002-2008
Sakspapirene var ettersendt.

Bakgrunn/fakta
Som en del av helsereformen overtok Helse Nord RHF ansvaret for luftambulansetjenesten pr
1. januar 2002. I perioden 2002 til 2004 bidro Helsedirektoratet med ivaretakelse av en del
operative fellesoppgaver, spesielt innenfor sikkerhetsarbeidet. Fra 2004 ble Helseforetakenes
nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) etablert i Bodø og fikk
oppgaven med å ivareta flyoperativ del av tjenesten på vegne av eierne – de fire regionale
helseforetakene.
Luftambulansetjenesten skal fremstå mest mulig nasjonal, samtidig som den er godt integrert i
helseforetakenes generelle helsetjeneste og i den akuttmedisinske tjenesten spesielt.
Helseforetakene har driftsansvar for medisinsk del av luftambulansetjenesten – dvs. å ivareta
det medisinske innholdet i tjenesten herunder helsepersonell med nødvendig kompetanse.
Helse Finnmark HF har det medisinske ansvaret for basene i Kirkenes, Alta og Banak.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tilsvarende ansvar for basene i Tromsø samt
medisinsk flykoordinering for hele Nord-Norge. Nordlandssykehuset HF har medisinsk
ansvar for basen i Bodø, og Helgelandssykehuset HF tilsvarende for basen i Brønnøysund. Til
sammen er det seks baselokasjoner i Nord-Norge med til sammen seks ambulansefly, to
ambulansehelikopter og to redningshelikopter.
Vedlagte rapport forsøker å presentere tilgjengelig data på en slik måte at den viser aktivitet,
trender, pasientgrupper som transporteres og ulike utfordringer. Hensikten er å skape økt
innsikt i denne avanserte helsetjenesten og bidrag til videre utvikling av
luftambulansetjenesten.
Det er planlagt en del II av kartleggingen, et nærmere fokus på operativ organisering og drift.
Når denne foreligger vil det fremlegges en styresak som omfatter helheten i
luftambulansetjenesten.
Vurdering
Luftambulanseressursene i Helse Nord transporterte i 2008 til sammen 7 745 pasienter. Av
disse ivaretok ambulanseflyene ca 77,6 %. Tjenesten er et viktig supplement til bil- og
båtambulansetjenesten og er en forutsetning for en velfungerende og effektiv akuttmedisinsk
pasientlogistikk i Nord-Norge. De siste ukers vulkanaske-problematikk har synliggjort både
hvor sårbar tjenesten er for naturkreftene og hvor avhengige vi er av luftambulansetjenesten.

Kartleggingen viser at luftambulansetjenesten er sårbar for vær og klima, særlig på vintertid
er det lavere regularitet. Men det er også forskjeller mellom ressurstypene. Flyene og
redningshelikoptrene har generelt bedre regularitet enn ambulansehelikoptrene.
I 2002 var strekningen Alta – Hammerfest Norges mest flydde med ambulansefly. I 2008 er
Bodø – Tromsø Norges mest flydde strekning. Dette illustrerer en trend der sekundæroppdrag
(mellom sykehus) har økt og primæroppdrag (fra kommuner til sykehus) er redusert. Den
største pasientgruppen som transporteres fra Bodø til Tromsø har hoveddiagnose
”ischemiske 1” hjertelidelser. Deretter flys diagnosegruppene ”svulster”, ”traume” og
”hjernesirkulasjon”.
De siste årene har det vært en svært positiv kvalitetsutvikling av tjenesten, både på materiellog personellsiden. Alle luftfartøyene (med unntak av redningshelikoptrene) er utskiftet/blir
skiftet ut før sommeren 2010 med nytt og topp moderne materiell. Flere piloter og
helsepersonell er ansatt slik at nye EU-krav til arbeids- og hviletidsbestemmelser oppfylles.
Dette har medført betydelig høyere kostnader, men gir også en gevinst i forhold til færre
utmeldinger pga. tekniske forhold og duty 2.
Ett ambulansefly i Alta og Kirkenes-flyet er oppgradert til tilstedevakt hele døgnet. Likeledes
har både redningshelikopteret i Bodø og i Banak fått tilstedevakt. I sum har det blitt bedre
tilgjengelighet og økt kvalitet på luftambulansetjenesten i Helse Nord.
Kartleggingen viser at det fremdeles er utfordringer innenfor flere områder, f.eks.
ambulanseflyginger til Svalbard, transport av akuttpsykiatri med ambulansefly og fleksibel
dimensjonering av kapasitet i løpet av døgn/uke. Ambulansehelikopteret i Tromsø kan nærme
seg et kapasitetstak med dagens organisering, og det kan ikke forventes økt kapasitet fra
redningshelikoptertjenesten til ambulanseoppdrag.
Rapporten viser også at Brønnøysund-flyet er det minst oppdragseffektive ambulansefly i
nord. En flytting av dette til Bodø vil gi en bedre ressursutnyttelse. Tidligere beregninger har
indikert at dette kan gi en besparelse i størrelsesorden 11 millioner kroner. Videre viser
rapporten at det er en høy beredskap i helgene (lørdag og søndag), mens behovet på disse
dagene er lavt.

1

Ischemi er en tilstand der det kommer for lite blod til et organ, slik at cellene ikke får nok oksygen til å
overleve.
2
duty = tjenestetid

Det vises for øvrig til vedlagte rapport ”Kartlegging av luftambulansetjenesten, del I –
hovedvekt på medisinsk tjeneste 2002 – 2008”.

Bodø, den 25. mai 2010

Lars Vorland
Adm. direktør

Trykt vedlegg:

Rapporten ”Kartlegging av luftambulansetjenesten, del I – hovedvekt
på medisinsk tjeneste 2002 – 2008” Se våre hjemmesider:
http://www.helse-nord.no/styremoeter/article67506-1079.html

STYRESAK

Anmerkning

Lokalsykehusstrategi

o
o

jf. styresak 89-2008 Lokalsykehusstrategi
jf. styresak 47-2010 Lokalsykehusstrategi –
høring

planlagt til
styremøte
JUN2010

status
•
•
•

Arbeidsmiljø i sykehus, helhetlig
strategi for HMS – aktivitet og
resultat 2008
Investeringsplan 2010-2018,
rullering

o

o

Universitetssykehuset Nord-Norge
Narvik – konseptfaserapport

o

Legges frem samtidig med sak om
Helse Finnmark Kirkenes.

o
o

Helse Finnmark Kirkenes,
konseptfaserapport
Legges frem samtidig med sak om

jf. styresak 23-2009/4 Arbeidsmiljø i
sykehus, helhetlig strategi for HMS –
aktivitet og resultat 2008
jf. styresak 68-2009 Investeringsplan 20102018, mulighetsanalyse og forslag til
investeringsrammer, vedtakets punkt 5:
Rullering av investeringsplan 2010-2018 vil
bli lagt frem for styret våren 2010.
jf. styresak 25-2008 Universitetssykehuset
Nord-Norge Narvik – beslutning om
oppstart av konseptfase
jf. styresak 65-2008 Universitetssykehuset
Nord-Norge Narvik – plan for konseptfasen
jf. styresak 19-2010 Universitetssykehuset
Nord-Norge Narvik – valg av tomt for
planlegging av eventuelt nybygg

o jf. styresak 45-2009 Helse Finnmark
Kirkenes, plan for konseptfase
o ref. styresak 20-2010 Helse Finnmark
Kirkenes – føringer for planlegging av
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JUN2010

•
•

JUN2010

•
•

JUN2010

•

•

JUN2010

•

Det arbeides med en styresak til juni
2010.
Denne vil gi styret en orientering om
status og legge plan for handtering av
saken fremover.
Saken legges opp i tråd med styrets
føringer i styremøte 28APR2010.
I god prosess.
Diskutert i direktørmøte, den
19MAI2010.
Bærekraftanalyser fra HF-ene er
mottatt.
Utkast til plan er sendt ut på offentlig
høring.
Viser til utsendte brev til
Nordlandssykehuset, UNN og Helse
Finnmark om presisering av innholdet
i planleggingen av nye sykehus.
Brevet som skisserer en del
tilleggsutredninger som skal
gjennomføres, vil for planleggingen i
Kirkenes og Narvik innebære at
styrebehandling av
konseptfaserapportene utsettes fra juni
2010 til november 2010.
Viser til utsendte brev til
Nordlandssykehuset, UNN og Helse
Finnmark om presisering av innholdet
i planleggingen av nye sykehus.

Universitetssykehuset Nord-Norge
Narvik.

Internrevisjonsrapport nr. 07/2009
Kvalitetssystem, oppfølging av
styresak 24-2010

•

eventuelt nybygg

o jf. styresak 24-2010 Internrevisjonsrapport
nr. 07/2009: Kvalitetssystem –
dokumentstyring og avviksbehandling –
oppsummering

AUG2010

•

•
•

Parkeringsforhold ved sykehusene i
Helse Nord

Sykefravær i Helse Nord –
gjennomførte tiltak og deres effekt,
oppfølging av styresak 26-2010/3

o jf. styresak 21-2009 Parkeringsforhold ved
sykehusene i Helse Nord
o ref. foretaksmøte, den 25JAN2010, pkt. 6.3
i protokollen: Rapport om resultatene fra
evalueringen av organiseringen av
parkeringstilbudet skal oversendes HOD
innen 01OKT2010.
o I forbindelse med styresak 26-2010/3
Sykefravær i Helse Nord - informasjon ba
styret om følgende: AD bes om å komme
tilbake med en styresak med informasjon
om de forskjellige tiltakene som er
gjennomført i foretaksgruppen og deres
effekt. I tillegg bes om en orientering om
kommuner og bedrifter som har lykkes med
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senest i
SEP2010

•

høsten
2010

•
•

Brevet som skisserer en del
tilleggsutredninger som skal
gjennomføres, vil for planleggingen i
Kirkenes og Narvik innebære at
styrebehandling av
konseptfaserapportene utsettes fra juni
2010 til november 2010.
Internrevisjonsrapporten er
gjennomgått med internrevisjonen,
tatt opp i kvalitetsnettverket og i
samarbeidsmøter mellom eier- og
fagavdeling.
Det startes internopplæring knyttet til
DocMap JUN2010.
Styret vil få fremlagt en
tilbakemelding i styremøtet
AUG/SEP2010.
Denne saken er diskutert i den
nasjonale eiendomsdirektørgruppen,
og den vil følges opp i fellesskap, slik
at den blir klar til styremøte i
SEP2010.

Arbeidet med kartleggingen i
kommuner og bedrifter vurderes med
hensyn til omfanget.
Det vurderes, om denne styresaken
bør koples til en evalueringsrapport
om sykefraværsprosjektet
Arbeidsglede som forventes i løpet av
juni?

Bilambulansetjenesten – evaluering

reduksjon av sykefraværet og deres tiltak.
En slik styresak fremmes i løpet av høsten
2010.
o jf. styresak 52-2009 Kartlegging av
bilambulansetjenesten perioden 2004-2008

høsten
2010

•
•
•
•

Inntektsfordelingsmodell for Helse
Nord – revisjon

Oppfølging av internkontroll knyttet
til
bygningsmessig vedlikehold og
byggeprosjekter i helseforetakene –
lukking av avvik, oppfølging av
styresak 48-2010

Plan 2011-2014

o jf. styresak 84-2007
Inntektsfordelingsmodell for Helse Nord
o jf. styresak 107-2008 Regional
inntektsfordelingsmodell, oppdatering –
interne pasientstrømmer laboratorier og
røntgen
o jf. styresak 48-2010 Oppfølging av
internkontroll knyttet til bygningsmessig
vedlikehold og byggeprosjekter i
helseforetakene, jf. styresak 88-2009
Internrevisjonsrapport nr. 01/2009:
Internkontroll knyttet til bygningsmessig
vedlikehold og byggeprosjekter i Helse
Finnmark HF
o jf. styresak 103-2009 Plan 2010-2013
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OKT2010

•
•

Det er laget rapporter for bil- og
luftambulansetjenesten.
Helsedirektoratet arbeider med uttrekk
av nasjonal data og med kodeverktøy
knyttet til ambulansetjenesten.
Dette arbeidet må sluttføres, før en
videreføring kan gjennomføres i RHFet.
Parallelt med dette arbeides det i
RHF-et med oppfølging av tjenesten
og spesielt med fokus på
kompetansekravene.
Arbeidet er satt i gang.
Organisering av prosessen drøftes
med KTV/KVO i samarbeidsmøte
JUN2010.

OKT2010

NOV2010

•

Økonomiske forutsetninger ble
diskutert i direktørmøtet, den
19MAI2010.

•
Oppfølging av
internrevisjonsrapport nr. 07/08:
Organisering av legetjenesten ved
kirurgisk virksomhet ved to
lokalsykehus, oppfølging av
styresak 49-2008 og styresak 792009/5

Controllerfunksjonen i Helse Nord

o jf. styresak 49-2008 Internrevisjonsrapport
nr. 07/08: Organisering av legetjenesten
ved kirurgisk virksomhet ved to
lokalsykehus – oppsummering
o jf. styresak 79-2009/5 Oppfølging av
internrevisjonsrapport nr. 07/08:
Organisering av legetjenesten ved kirurgisk
virksomhet ved to lokalsykehus, jf. styresak
49-2008
o jf. styresak 32-2009 Styrking av
controllerfunksjonen i Helse Nord

i løpet av
2010

•
•
•

i løpet av
2010

•
•
•

Bruk av opptrappingsmidler til
tverrfaglig spesialisert behandling
for rusmiddelavhengige (TSB) i
Helse Nord, oppfølging av styresak
13-2009 og styresak 22-2010

Internrevisjonsrapport 12/09:
Forvaltning av inventar og utstyr i
foretaksgruppen, oppfølging av
styresak 40-2010
Helse Nord IKT – evaluering

o jf. styresak 22-2010 Bruk av
opptrappingsmidler til tverrfaglig
spesialisert behandling for
rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord jf.
styresak 13-2009 Styrking av tilbudet innen
tverrfaglig spesialisert behandling for
rusmiddelavhengige (TSB) i Helse Nord –
fordeling av økte bevilgninger
o jf. styresak 40-2010 Internrevisjonsrapport
12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i
foretaksgruppen

innen
utgangen
av 2010

o ref. styresak 94-2005 – pkt. 7, 2. setning:

høsten
2010

Våren 2007 fremlegges en evaluering.

o ref. styremøte 19NOV2008 – muntlig
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•
•
•

Det forutsettes 0 realvekst i 2011,
deretter 0,5 % de kommende år.
Saken er under oppfølging med
angjeldende sykehus.
Webløsning på oppfølging av
internrevisjoner er under arbeid og vil
bli løst i løpet av sommeren 2010.
Saken legges frem for styret som
orienteringssak i AUG/SEP2010.
Rekruttering av foretakscontrollere er
i gang.
Det legges til grunn at stillingene er
besatt i første del av 2010.
Evaluering vil ikke være
hensiktsmessig før utgangen av 2010.
Omstillings-/opptrappingsperioden er
ut 2010.
Det arbeides i fagavdelingen med en
rapport til styret ved utløp av
perioden.
Styresak vil foreligge innen utgangen
av JAN2011.

senest
våren 2011
•

Evaluering av Helse Nord IKT
utsettes grunnet manglende
finansiering.

•

orientering AD: Saken utsettes til 2009/2010.

Regional inntektsfordelingsmodell
Helse Nord – utvidelse

o jf. styresak 53-2009 Regional
inntektsfordelingsmodell Helse Nord –
oppdatering

våren 2011

•
•

Verdibasert hverdag

o jf. styresak 78-2009 Prosjekt verdibasert
hverdag i Helse Nord
o jf. styresak 11-2009 Evaluering av etiske
retningslinjer – Helse Nord
o jf. styresak 76-2009 Oppfølging av
internrevisjonsrapport nr. 13/2008:
Fullmaktsstrukturen i HF-ene, jf. styresak
67-2008
o jf. styresak 138-2008 Seniorpolitikk i Helse
Nord –”Vi trenger deg og din kompetanse”

JUN2011

•
•

Fullmaktsstrukturen i HF-ene,
oppfølging av styresak 67-2008 og
styresak 76-2009
Seniorpolitikk – evaluering

Smittevernplan 2012 – 2015

Regional plan for helsemessig og
sosial beredskap, hovedrevisjon

jf. styresak 7-2008 Smittevernplan 2008-2011 i
Helse Nord
jf. styresak 22-2009 Rullering av regional plan
for helsemessig og sosial beredskap for 20092013, vedtakets punkt 3: Planen oppdateres
kontinuerlig og underlegges hovedrevisjon i 2012.
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Midlene opprinnelig avsatt til dette
formålet er overført anskaffelse av
kliniske systemer.
Arbeidet er satt i gang.
Organisering av prosessen drøftes
med KTV/KVO i samarbeidsmøte
JUN2010.
Prosjektet pågår.
Styringsgruppe består av HFdirektørene og ledes av direktøren i
Helse Finnmark HF.

i løpet av
2011

innen
utgangen
av 2011
FEB2012

•

2012

•
•
•

Revisjon gjennomføres i 2011, og
saken styrebehandles i FEB2012.
Fremdrift går som planlagt.
Det er igangsatt arbeid med ROSanalyse vedr. beredskap i
nordområdene.
Planen rulleres i 2011, og saken
styrebehandles i 2012.

Andre styresaker – rullerende
Felleskontrollerte virksomheter
- styrets beretning m. m.

Anmerkning
jf. styresak 113-2008/3 Styring av datterselskaper: For bedre
involvering i strategiske spørsmål, er det ønskelig at styrets beretning m. m. fra
datterselskaper legges frem som referatsak.

Møteplan for RHF-styret
Årsplan for RHF-styret
Oppfølging av styrets vedtak,
status for gjennomføring
Godtgjørelse til
styremedlemmer og
varamedlemmer i HF-ene
Økonomirapport

planlagt til styremøte
APR/MAI hvert år

o

ref. styresamling i Tromsø 19FEB2009

siste styremøte før sommeren
etter at møteplan for kommende
år er vedtatt
MAI og NOV hvert år
etter fastsettelse av godtgjørelse
til RHF-styret – JUN/AUG?

o

vedtakssak
ref. foretaksmøte 28JAN2009, pkt 4.2.5 Rapporteringskrav –
økonomi.

Budsjett – RHF og
foretaksgruppen

Ambulansebåt Helgeland
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hver måned

behandles i flere omganger:
o JUN – planrammer
o NOV – foretaksgruppen og
RHF-et
o FEB – konsolidert
o etter behov – justering av
økonomiske rammer
så snart forhandlingene med
Redningsselskapet er sluttført

status

Møtedato: 31. mai 2010
Arkivnr.: 2010/242-20/012
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Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36

Dato: 21.5.2010

Oppfølging av styrets vedtak, status for
gjennomføring

Bakgrunn
Det vises til styresak 105-2009/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring.
Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for
gjennomføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oversikten ble første gang lagt frem til styrets
orientering i styremøte, den 18. november 2009, jf. ovennevnte styresak.
Vedlagt oversendes en oversikt over alle styresaker som er basert på tidligere styrevedtak i
Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, hvilken styresak den
refererer til, når den forventes fremlagt og status i gjennomføringen.
Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte.
Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg for styret. Dersom en
styresak må utsettes, informerer adm. direktør styret muntlig om dette. Her vises det til
tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasjon fra adm. direktør til styret.

Vedlegg

