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Formål
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre
Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering (styremøte 25.
september 2013). Styret fattet følgende vedtak i punkt 1: Styret i Helse Nord RHF ber
adm. direktør etablere en ambulansehelikopterbase på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes
fra årsskiftet 2014/2015.
I februar 2018 kom den endelige avklaringen fra Avinor om at det ikke ville være mulig
å tilby tomt for ny base inne på lufthavnen på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes på grunn
av miljøgifter i grunnen. Årsaken til forurensningen er tidligere bruk av brannskum.
Dette utfordrer styrets tidligere vedtak for lokalisering av denne basen, se ovenfor.
Styret i Helse Nord RHF bes med dette å oppheve vedtaket med bakgrunn i endrede
forutsetninger.
Bakgrunn
I prosjektrapporten fra 2012 ble følgende momenter sterkt vektlagt ved anbefalingen
om å legge den nye ambulansehelikopterbasen til Evenes:
 Flyoperative og sikkerhetsmessige forhold ble vurdert ut fra beredskap,
gjennomføringsevne og flysikkerhet. På grunn av topografiske og klimatiske
utfordringer, ble det ut fra operative forhold anbefalt å legge en ny base til østsiden
av Hinnøya. Dette ville gi best mulig gjennomføringsevne til størstedelen av området
og befolkningen.
 Ut fra flysikkerhetsmessige hensyn burde basen også lokaliseres til en flyplass. Den
flyoperative og sikkerhetsmessige analysen tilsa derfor at en ny base i Midtre
Hålogaland burde legges til Harstad/Narvik lufthavn Evenes.
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Tre års erfaring med drift av basen viser at den geografiske plasseringen er god. Basen
ligger sentralt på aksen Bodø-Tromsø (mellom de to øvrige
luftambulanse/helikopterressursene i regionen), og svært sentralt plassert i forhold til
de fire lokalsykehusene som basen primært betjener.
Det ble avholdt et møte mellom Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) og Helse Nord
RHF, den 8. februar 2018 for å avklare videre prosess rundt lokasjon for ny base etter at
forurensningen ble kjent.
Det ble nedsatt en prosjektgruppe ledet av LAT HF med representasjon fra
vernetjenesten og fagmiljøene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og
Nordlandssykehuset HF for å utrede alternative løsninger.
Prosjektgruppen har etter avklaring fra Helse Nord RHF og dialog med Evenes
kommune forsøkt å finne en egnet baseplassering i umiddelbar nærhet til flyplassen. En
slik lokalisering ville kunne opprettholde fordelene ved å ligge på en flyplass i størst
mulig grad.
Dette har vist seg å være svært vanskelig. Prosjektgruppen mener at ingen av de aktuelle
tomtene som har vært vurdert/drøftet, dekket behovene tilfredsstillende ut fra
operative eller HMS-messige hensyn.
På bakgrunn av ulike momenter som plassering i rød støysone, industriområde, og
sterke innvendinger fra naboeiendommer, anbefaler prosjektgruppen at ny base
etableres i det samme geografiske område som dagens baseplassering. Til grunn for
dette ligger tre års erfaring fra medisinsk og operativ drift.
Avtalen med Forsvaret i dagens fasiliteter utløper 1. april 2019. Luftambulansetjenesten
HF er i dialog med andre aktører for å etablere midlertidige basefasiliteter i en periode
på inntil tre år fremover.
Adm. direktørs vurdering
Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak 102-2013 å etablere en
ambulansehelikopterbase på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes fra årsskiftet 2014/2015.
Funn av miljøgifter i grunnen og støybelastning gjør at forutsetningene fra styresak 1022013 ikke lenger er tilstede.
Det har ikke lyktes å finne alternativ plassering inne på området til Harstad/Narvik
lufthavn, Evenes. Dette har medført stor lokalpolitisk interesse, og ny debatt i mediene
om plassering av helikopterbasen.
Adm. direktør registrerer at prosjektgruppen anbefaler samme geografiske område som
dagens plassering, men mener at rapportens anbefalinger fra 2012 bør gjennomgås på
nytt, samtidig som erfaringene fra tre års drift må bygges inn i vurderingen om ny
plassering av basen.
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Adm. direktør anbefaler derfor at det nedsettes en ny prosjektgruppe, ledet av
Luftambulansetjenesten HF, med mandat til å anbefale plassering av
ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland).
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF opphever vedtakets punkt 1 i styresak 102-2013
Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland),
utredning og lokalisering (styremøte 25. september 2013), med bakgrunn i endrede
forutsetninger.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at Luftambulansetjenesten HF får oppgaven med å
etablere og lede en prosjektgruppe som utreder og anbefaler ny lokalisering av
ambulansehelikopterbasen i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/ Nordre Nordland) ut
fra endrede forutsetninger og erfaringene fra tre års drift.
Bodø, den 18. september 2018
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:

Styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland
(Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering - se her:
Styremøte i Helse Nord RHF 25. september 2013
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