
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 15. januar 2007 
 
Kl.: 10.00 til ca. 11.00 
 
Sted: telefonmøte 
 
 
  
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.1.2007 200700010-1 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36   
 

 

Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
 
 
Denne innkallingen sendes kun elektronisk.  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 15. JANUAR 2007 
 
 
Det vises til e-postkorrespondanse, den 22. desember 2006 og 10. januar 2007. I samråd med 
styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

mandag, den 15. januar 2007 – fra kl. 10.00. 
 
 
Møtet avvikles som telefonmøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø.  
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, administrasjonsleder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland (sign.) 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.1.2007 200700010-2 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36   
 

 

STYRESAK 1-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 15. januar 2007 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 15. januar 2007: 
 
Sak 1-2007 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 2
Sak 2-2007 Flyambulansetjenesten fra sommeren 2009 – høringsuttalelse 

om struktur og krav 
Side 3

Sak 3-2007 Eventuelt Side 14
 
 
Bodø, den 12. januar 2007 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 12.1.2007 200300629-4 325  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Trond M. Elsbak og Jens Klüver m. fl., tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 2-2007  FLYAMBULANSETJENESTEN FRA  
 SOMMEREN 2009 – HØRINGSUTTALELSE OM  
 STRUKTUR OG KRAV 
 

Møtedato: 15. januar 2007 

 
Formål/sammendrag 
Den flyoperative delen av flyambulansetjenesten i Norge skal konkurranseutsettes med ny 
avtaleperiode fra medio 2009. Mulig prolongering av nåværende avtale er fullt utnyttet. 
Luftambulansetjenesten ANS, som er de regionale helseforetakenes felles driftsorganisasjon 
for luftambulansetjenesten, har i denne anledning sendt følgende til høring: 
 
• Fremtidig struktur 
• Anbudsdokumenter (tekniske krav mm) 
 
Endelig tilrådning om innholdet i anbudsgrunnlaget gies av styret i Luftambulansetjenesten 
ANS til selskapsmøtet som er de administrerende direktørene for de regionale 
helseforetakene. Helse- og omsorgsdepartementet vil også som nasjonal myndighet bli koplet 
inn i saken på egnet måte. 
 
Når Helse Nord RHF skal avgi sin uttalelse er følgende forhold vesentlige: 
 
• Hvordan kan organisering, dimensjonering og lokalisering av flyambulansetjenestene 

bidra til en mest mulig lik tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester i landsdelen? Dette er 
knyttet til oppfyllelse av Helse Nord RHF’s ”sørge-for”-oppdrag. 

• Hvordan kan tjenesten organiseres, dimensjoneres og lokaliseres slik at driften blir mest 
mulig kostnadseffektiv og med lavest mulig kostnadsvekst, slik at ressurser kan brukes på 
andre høyt prioriterte områder?  

 
I saken foreslåes det å øke kapasiteten med å ha to båreplasser i flyene. Videre foreslås en 
større grad av differensiering mellom døgn og dagfly. Antall fly med døgnvakt foreslås 
redusert fra 6 til 4. For å ivareta Finnmark sin særskilte forhold foreslår vi at det stasjoneres to 
døgnfly med tilstedevakt der (Alta og Kirkenes).  
 
Helse Nord RHF har avviklet et møte med representantene for kommunene på Sør-Helgeland. 
Formålet var å presentere problemstillingene vi står overfor med hensyn til 
flyambulansetjenesten og anbefalingen om flytting av flyambulansen fra Brønnøysund. Flere 
problemstillinger ble diskutert, blant annet svekkelse av lokal trygghet, manglende regularitet 
for landing av fly og eventuelle operative begrensninger på nytt helikopter.  
 
Når det gjelder baseplassering, må man vurdere tilgjengeligheten til flyambulansetjenester for 
befolkningen i hele landsdelen og samtidig behovet for en god tjeneste i det området flyet 
eventuelt flyttes fra. Etter en totalvurdering anbefales det at styret i Helse Nord RHF gir sin 
tilslutning til forslaget fra Luftambulansetjenesten ANS om at flyambulansen i Brønnøysund 
flyttes til Bodø. Dette vil gi økt samlet tilgjengelighet, bedre ressursbruk og mindre sårbarhet.  
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Dette kan gjøres fordi Brønnøyområdet samlet har god kapasitet og regularitet på 
ambulansetjenester (bil, båt, helikopter og redningshelikopter). I tillegg foreslås at det i 
høringsuttalelsen taes stilling til lokalisering av reserverfly og drift av framtidig 
flykoordineringsfunksjon. Det understrekes videre at Luftambulansetjenesten ANS må 
arbeide videre med å få vurdert de økonomiske konsekvensene før de endelige beslutninger 
fattes.   
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vil gi selskapsmøtet i Luftambulansetjenesten ANS følgende 
tilrådning: 
 
1. Samtlige fly skal ha plass til to bårer med fullverdig medisinsk overvåkingsutstyr 
 
2. Stasjoneringen av ambulansefly i Brønnøysund anbefales opphørt, men 

luftambulansebasen i Brønnøysund opprettholdes som ambulansehelikopterbase, og blir 
fra 2008 betjent med et nytt helikopter.  

 
3. Dagens dimensjonering med 6 døgnfly i Helse Nord omgjøres til fire døgnfly og to dagfly. 

Døgnflyene anbefales stasjonert i Bodø, Tromsø, Alta og Kirkenes. Dagflyene anbefales 
stasjonert i Bodø og i Alta.   

 
4. For å ivareta et stort antall primæroppdrag i Finnmark anbefales tilstedevakt på 

døgnflyene i Kirkenes og Alta. For døgnflyene i Tromsø og Bodø anbefales det en 
kombinasjon med aktiv vakt (tilstedevakt) på dagtid hverdager og hjemmevakt med inntil 
60 minutters aktiveringstid kveld, natt og helg. Dagflyene foreslås å ha aktiv vakt åtte 
timer dagtid hverdager med fleksibilitet på inntil tolv timer for avslutning av påbegynte 
oppdrag. 

 
5. Det forutsettes at minst ett (av to) tekniske reservefly er stasjonert i Tromsø hvor også 

hovedsenteret for teknisk kompetanse og vedlikeholdsarbeid lokaliseres. 
Heldøgnsberedskap for teknisk kompetanse og vedlikehold lokaliseres til denne basen.   

 
6. Nasjonal flykoordineringssentral (FKS) anbefales å være tilknyttet regional AMK-sentral i 

Nord-Norge og må være eiet og drevet av andre enn leverandøren av flyoperativ tjeneste. 
 
7. Luftambulansetjenesten ANS bes sørge for at økonomiske konsekvenser fremkommer 

spesifisert og oversiktlig som en del av et godt beslutningsgrunnlag. Oppdragsgivers 
spesifikasjoner må tydelig gjengi kravene til tilgjengelighet, beredskapsnivå og 
organisering. 

 
Bodø, den 12. januar 2007 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Utrykte vedlegg: - Høringssvar fra Helse Finnmark HF 
 - Høringssvar fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 - Høringssvar fra Nordlandssykehuset HF 
 - Høringssvar fra Helgelandssykehuset HF 
 - Foreløpig oversikt innkomne høringssvar til Luftambulansetjenesten ANS 
 - Høringsnotatet fra Luftambulansetjenesten ANS (ligger på nettet:  
   www.luftambulanse.no) 

http://www.luftambulanse.no/
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UTREDNING 
 
Innledning  
Dagens kontrakter på flyambulansetjenester (operativ del) er nå inne i en prolongeringsfase 
og nye avtaler må være etablert i forkant av ny drift fra sommeren 2009. Mulig prolongering 
av nåværende avtaler er utnyttet fullt ut. I forkant av nødvendig konkurranseutsetting våren 
2007 har Luftambulansetjenesten ANS ute på høring 
 
• Fremtidig struktur 
• Anbudsdokumenter (tekniske krav mm) 
 
Dette saksfremlegget omhandler i hovedsak førstnevnte del. Det vises også til 
høringssvarende fra helseforetakene herunder Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s 
kommentarer til anbudsdokumentene. 
 
Bakgrunn 
I hh. t. Forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” pålegges RHF-ene 
ansvaret for at luftambulansetjenesten (fly og helikopter) forvaltes som en nasjonal tjeneste. 
 
Ambulanseflytjenesten er en nasjonal/regional spesialisert transportressurs fast bemannet med 
spesial sykepleier. Ambulanseflytjenesten skal primært bringe pasienter til et adekvat 
behandlingsnivå i helsetjenesten under pågående overvåking og behandling. To sykehus i 
Helse-Nord leverer anestesilege og kuvøse team ved behov: Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH), disse bemanner det nærmest 
tilgjengelige flyet ved akutt oppdrag, ellers bemanner de hovedsaklig flyene knyttet til 
nærmeste base. 
 
All luftambulanse defineres som en tilleggsressurs til ambulansebiler og -båter. 
Finnmark skiller seg ut fra de andre operasjonsområdene ved at ambulanseflyene i større er en 
akuttmedisinsk ressurs. Finnmark har mange kortbaneflyplasser slik at nesten hele 
befolkningen kan nåes med fly. Flyene har derfor 1200 primæroppdrag/ år, hvorav 40 % er 
akutt- og hasteoppdrag.  
 
Definisjoner: 
 
• Primæroppdrag (oppdrag fra kommunehelsetjenesten til sykehus)  
• Sekundæroppdrag (oppdrag mellom sykehus, fra lavere til høyere nivå, foreksempel fra 

lokalsykehus til universitetssykehus) Sekundæroppdrag kan ha alle hastegrader. 
• Tilbakeføringsoppdrag (fra høyere til lavere nivå). 
 
I Helse Nord har flyene følgende baseplassering per i dag: 
 
Kirkenes 1 fly 
Alta  2 fly 
Tromsø 1 fly 
Bodø  1 fly 
Brønnøysund 1 fly     
 
Alle flyene er på beredskap hele døgnet, vaktordningen er hjemmevakt med aktiveringstid på 
30 minutter (i praksis er det 40-45 min). 
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Høringsnotat fra Luftambulansetjenesten ANS 
Luftambulansetjenesten ANS har i sitt høringsnotat foreslått følgende: 
 
• Tilgjenglighetskrav skal defineres og skjerpes kraftig. 
• Krav til antall vaktlag, som sterkt reduserer risiko for overskridelse av 

hviletidsbestemmelsene. 
• Innføring av teknisk døgnberedskap, (tekn. kontroller og arbeid kan da utføres om natten, 

når flyene har lav aktivitet) 
• Antall fly opprettholdes 
• Antall fly på ren døgnberedskap reduseres fra 6-5 
• Antall fly på ren dagberedskap (12 timer) økes fra 0-1. 
• Opsjon på ytterligere 1 ”dagfly”. 
• Tilstedevakt på ett av Alta flyene 
• Aktiveringstiden ved de øvrige basene økes til 60 min. (Realistisk i forhold til 

hjemmevakt) 
• Antall baser reduseres fra 5-4 i Nord-Norge ved at Brønnøysundflyet flyttes til Bodø som 

utvides til å operere to fly. 
 
Høringsinnspill fra helseforetakene 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, sitat: 
 
• I Helse Nords strategier er det sentralt at pasienter skal flyttes mellom foretak for at 

behandling skal skje på optimalt nivå. Luftambulansetjenesten vil også i framtiden være 
sentral for både å bringe pasienter til høyere nivå for behandling, og for å tilbakeføre 
pasientene slik at kapasitet opprettholdes på de store sykehusene. 

• Behovet for å gjennomføre tilbakeføringsoppdrag innen Helse Nord vil øke, ikke avta. 
Helse Nord må kreve at ambulanseflytjenesten organiseres slik at det er kapasitet til 
tilbakeføringer som ikke kan gå med rutetransport. Kapasitet på sykehusene må ses i 
sammenheng med beredskap i ambulansetjenestene (bakke og luft). God kapasitet i 
luftambulansetjenestene vil ikke kunne hjelpe akutt syke pasienter om det ikke samtidig 
kan frigjøres behandlingskapasitet ved de store sykehusene. 

• Økning i aktiveringstid til 60 minutter på basene i Bodø og Tromsø vil føre til dårligere 
akuttberedskap og signifikant tregere mobilisering av flyressursene enn i dag. Disse 
basene er viktige fordi de raskt kan legebemannes. UNN HF foreslår at man innfører 
tilstedevakt på en del av døgnet (dagtid og kveld) i Bodø og Tromsø, og hjemmevakt om 
natten. Kostnadene ved alternative aktiveringstider må synliggjøres for at Helse Nord skal 
kunne ta stilling til hva slags beredskap man skal ha. 

 
Nordlandssykehuset HF 
 
• Det savnes reelle økonomiske vurderinger. 
• Erfaringsmessig vil endring av dagens krav til aktiveringstid på 30 minutter til 60 minutter 

ha liten betydning for akuttberedskap og -behandling. 
• Flytting av Brønnøysundflyet vil gi mange positive ringvirkninger som bedre 

ressursutnyttelse, mindre tom-legg, bedret akuttberedskap, bedre tilgjengelighet til 
anestesilege og tilgang til adekvat spesialistkompetanse ved sekundæroppdrag. 

• Viktig å opprettholde dagens operabilitet, to permanente båreplasser gir økt fleksibilitet. 
 
Helse Finnmark HF, sitat: 
Helse Finnmark tilrår at dagens basemønster i Finnmark opprettholdes med ett fly i Kirkenes 
og to fly i Alta. Helse Finnmark tilrår at beredskapstiden på flyet i Kirkenes og på ett fly i 
Alta settes til tilstedevakt, mens Helse Finnmark tar til etterretning at Alta 2 vil få 60 
minutters beredskapstid. Ordningen med tilstedevakt vil ha økonomiske konsekvenser i form 
av både anleggs- og driftskostnader. 
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Helgelandssykehuset HF, sitat: 
Helgelandssykehuset foreslår at man inntil videre opprettholder dagens basestruktur. Før man 
eventuelt endrer på basestrukturen bør det gjøres en objektiv vurdering av dagens tjenester og 
simulere framtiden hvor variabler som baseplassering, pasientstrømmer, vaktordninger, 
responstider, adekvat behandlingsnivå blir tatt inn. 
 
Vurderinger  
Generelt 
Høringsnotatet fra Luftambulansetjenesten ANS kunne hatt bedre dokumentasjon av 
virksomhetsdata, utredede alternativer med konsekvenser og økonomiske konsekvenser ved 
ulike alternativ. Det er nær sammenheng mellom de valg som gjøres vedrørende 
beredskapsnivå, antall baser og antall fly, og de økonomiske konsekvensene. Følgende 
påvirkbare hovedelementer har betydning for kostnadene: 
 
• Antall baser 
• Antall fly / produksjonskapasitet 
• Differensiert kapasitet/beredskap 
• Beredskapsnivå 
• Tilstedevakt alle baser betyr anslagsvis + 45 MNOK pr. år nasjonalt 
• Antall landinger / avganger, antall tom-leg 
• Nivå / antall steder med teknisk beredskap 
• Crew-organisering / f.eks. to-skift 
• Prioritering pasienter – ressursvalg 
• Åpning av lufthavner / lufthavntjenester 
• Samsvar mellom teoretisk og reell beredskap 
 
Kapasitet/fleksibilitet 
I dagens tjeneste transporteres ca. 5 750 pasienter med ambulanseflyene stasjonert i Helse 
Nord. Sekstito prosent av oppdragene er bestilte oppdrag, det vil si at de er planlagt, vanligvis 
dagen før. Antall primæroppdrag går ned og at antall sekundæroppdrag øker. 
Tilbakeføringsoppdrag er relativt uendret. Trenden i arbeidsdeling mellom sykehusene gjør at 
behovet for sekundær- og tilbakeføringsoppdrag sannsynligvis kommer til å fortsette å øke. 
Dette kan møtes med å øke antall båreplasser fra en til to på alle fly. 
 
Adm. direktør foreslår at dagens dimensjonering med seks døgnfly i Nord-Norge foreslås 
omgjøres til fire døgnfly og to dagfly. Ut fra det aktivitetsnivået som er beskrevet vil dette 
være tilfredsstillende både i forhold til differensiering i løpet av døgnet/helg og i forhold til 
nødvendig fleksibilitet for å betjene et stort geografisk område. En slik løsning frigjør også 
kapasitet. 
 
Samlet vil dette under optimale forhold gi en kapasitet på ca. 8.500 pasienter pr. år.   
 
Det forventes at nye fly, god personellogistikk og god teknisk backupkapasitet vil gi en langt 
bedre kapasitet og tilgjengelighet enn hva som har vært de senere år. 
 
Lokalisering 
Luftambulansen ANS anbefaler at døgnflyene stasjoneres i Bodø, Tromsø, Alta og Kirkenes – 
dagflyene anbefales stasjonert i Bodø og i Alta.   
 
Stasjoneringen av ambulanseflyet i Brønnøysund opphører dermed, men luftambulansebasen i 
Brønnøysund ivaretas med et ambulansehelikopter – og blir fra 2008 betjent med et nytt 
avansert helikopter med moderne operative egenskaper (rekkevidde etc.).  
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Beredskapsnivå/tilgjengelighet 
I senere tid har flyoperativ tilgjenglighet vært i overkant av 80 % per base. Årsaken er i 
hovedsak utmeldinger på grunn av tekniske problemstillinger og hviletidsbestemmelser. I 
praksis betyr dette at flykoordineringssentralen vanligvis har færre enn seks fly tilgjenglig. 
Dette gir ikke samsvar mellom teoretisk og reell beredskap/tilgjengelighet 
 
Flere forbedringstiltak er allerede iverksatt for å normalisere tilgjengeligheten, og 10. februar 
2007 settes det inn et ekstra teknisk backupfly. Etter dette forventes en tilgjengelighet på 
nærmere 90 %. 
  
Fly personellet i Brønnøysund går ukes vakter. Hviletidsbestemmelsene medfører beredskaps- 
utmeldinger store deler av døgnet – i tillegg til tekniske utmeldinger. 
 
Samlokalisering av flere ressurser på en base gir en betydelig økt teknisk tilgjenglighet. Det 
har vært et stort fokus mot tilgjengelighet og det har i 2005/2006 vært to tilsynssaker mot 
Helse Nord RHF vedrørende ambulanseflytilgjengeligheten i Finnmark. 
 
For å ivareta et stort antall primæroppdrag i Finnmark anbefales det at døgnfly i Kirkenes og 
døgnfly i Alta defineres med tilstedevakt. For døgnflyene i Tromsø og Bodø anbefales det 
kombinasjon med aktiv vakt på dagtid hverdager og hjemmevakt med inntil 60 minutters 
aktiveringstid på ettermiddag, kveld, natt og helg.   
 
Det er ønskelig at det i konkurransegrunnlaget tas med en opsjon på tilstedevakt for 
døgnflyene i Tromsø og Bodø. Dette for å ha et avtalefestet grunnlag for evt. oppgradering 
dersom behovet skulle oppstå. Erfaringene som høstes fra tjenestene i Alta og Kirkenes vil 
være en del av beslutningsgrunnlaget dersom dette skulle bli aktuelt. 
 
Dagflyene foreslås å ha aktiv tjeneste åtte timer dagtid hverdager og med fleksibilitet inntil 
tolv timer for avslutning av påbegynte oppdrag. Ut fra dagens erfaringer vil det sannsynligvis 
være gunstig med oppstart av aktiv vakt kl. 08.00. 
 
Teknisk reservefly og beredskap 
Tromsø er et knutepunkt i flyenes pasientlogistikk. De aller fleste flyene vil regelmessig være 
innom Tromsø – det er derfor naturlig at en teknisk hovedbase (teknisk kompetanse, 
delelager/verksted mm) lokaliseres dit. Det forutsettes at minst ett (av to) teknisk reservefly 
stasjoneres samme sted.   
 
Øvrige baser bør derfor ha tilgjengelig teknisk personell deler av døgnet, f.eks. med noe fast 
aktivert tid på dagtid i kombinasjon med hjemmevakt til kl. 2100 – dvs. ikke teknisk 
beredskap mellom kl. 21.00 og 07.30. Luftambulansetjenesten ANS må definere/fastsette 
dette i f. m. kravspesifikasjonen. 
 
Flykoordineringssentralen 
Nasjonal flykoordineringssentral (FKS) ivaretar koordinering og er en driftssentral for den 
flyoperative virksomheten – basert på de medisinske prioriteringer som gjøres (medisinsk 
koordinering) av regional AMK-sentral på UNN. FKS ivaretas i dag av flyoperatøren 
(Lufttransport AS) og er i hh. t. dagens kontrakt lokalisert inne i AMK-sentralen på UNN. 
Kontrakten vedr.  
 
Det anbefales derfor at nye kontrakter skiller mellom driftsansvaret som operatøren har og 
koordineringsoppgaven. Luftambulansetjenesten ANS bes utrede hvorvidt FKS-tjenesten kan 
drives i egen regi eller gjennom andre organisasjonsmessige løsninger lokalisert ved regional 
AMK-sentral. 



 
 
Særskilt om flyet stasjonert i Brønnøysund  
Møte med representanter for Brønnøy kommune og Ytre Helgeland regionråd.  
Sist onsdag ble det på Helse Nord RHF’s initiativ avviklet et møte med representantene for 
kommunene Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad og Bindal samt Ytre Helgeland regionråd. 
Formålet fra Helse Nord RHF’s side var å presentere problemstillingene vi samlet står overfor 
med hensyn til flyambulansetjenesten og forholdet til evt. flytting av flyambulansen fra 
Brønnøysund.  
 
I møtet ble det særlig poengtert at en lokalt føler at en ressurs som skaper trygghet blir tatt 
bort. Det stilles da spørsmål om gjenværende beredskap er tilstrekkelig for å håndtere de 
situasjoner som kan oppstå. Problemstillinger omkring landingsbegrensninger for fly ble tatt 
opp. Videre ble det reist spørsmål om hvilke operative begrensninger som blir på det nye 
helikopteret.  
  
Virksomhetsdata 
Analyse av tilgjengelige virksomhetsdata for basen fram til og med 2005 kan oppsummeres 
slik: 
 
• Ca 760 oppdrag/år, hvorav < 60 er primæroppdrag (sterkt fallende) 
• Ca 700 transporter mellom sykehus, >sekundæroppdrag enn overføringer. 
• 25 % av oppdragene er akutt eller haster (lavest av alle basene). 
• 0,7 nattoppdrag (22-07) pr. uke. 
• Flyr mindre enn de andre flyene. 
• Er ofte utmeldt på natten pga utfløyet etter dagtid. 
• Har oftest tomt fly til og fra basen. 

 
Nærmere om primæroppdragene (fra helsetjenesten i Brønnøy/Sømna): 
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Figuren over viser trenden over tid vedrørende primæroppdrag fra Brønnøysund lufthavn. 
Utviklingen antas å skyldes at kvaliteten på primærressursene har vært økende og at 
ressursene benyttes mer korrekt – dvs. fordelingen mellom basisressurser 
(primærhelsetjenesten/bil/båt) og tilleggsresurser (luftbåren). Av figuren fremgår det også at 
oppdragene ivaretas av ulike ressurser. 
 
Hastegrad primæroppdrag 2005:  
 
• 19 Akutt 
• 22 Haster 
• 5 Vanlig 
• 7 Bestilt 
 
Behandlinger utført: 
 
• 20 fikk surstoff 
• 12 fikk behandling utover surstoff. 
 
Sommeren 2008 innfases nytt helikopter i Brønnøysund. Det ansees å være det aller beste som 
finnes i forhold til ytelse, sikkerhet, lastekapasitet, hastighet. Dette helikopteret har den 
optimale medisinske arbeidsplattformen i luftambulansetjenesten (sikker, stor kabin, kan ta 
flere pasienter under behandling, kan ta flere behandlere, støysvak, svært hurtig, lang 
rekkevidde). For Helse Nord RHF ble det bl.a. lagt vekt på at helikopteret kan fly direkte 
(uten å fylle drivstoff) til viktige kompetansesentra som Nordlandssykehuset og St. Olav 
Hospital. Valgte helikopter medfører en økt driftskostnad på ca. 6 MNOK pr. år for Helse 
Nord RHF i forhold til alternativ type. Nytt helikopter forventes å gi ytterligere bedre 
tilgjengelighet, men har samme krav til sikt. For den kommunale beredskapen vil dette 
ambulansehelikopteret ha en bedre kapasitet for rednings-/brannpersonell med utstyr. 
 
Vurderinger av det akuttmedisinske tilbudet til befolkningen på Helgeland: 
Oversikten nedenfor viser de samlede akuttmedisinske og transportmessige ressurser for Sør-
Helgeland etter at flyet i Brønnøysund evt. flyttes sommeren 2009. Det akuttmedisinske 
tilbudet lokalt ansees å fortsatt være godt.  
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Flyoperative forhold vedrørende Brønnøysund lufthavn 
Iflg. Avinor har lufthavnen en åpningstid som varierer mellom 10 og 17,5 timer i løpet av 
døgnet – variabelt mellom hverdager (0530-2300), lørdager (0530-1630) og søndager/ 
helligdager (1200-2200). Når lufthavnen er stengt har nøkkelpersonell hjemmevakt og en 
tilkallingstid på 40 minutter. I tillegg kommer klargjøringstid (f. eks friksjonsmåling, 
brøyting, strøing). 
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Spesifikt for denne lufthavnen er det slik at det foreligger forskjellige krav vedr. avgang og 
landing – vertikal sikt må være minimum 1400 meter ved landing og minimum 800 meter ved 
avgang. Pga. utilstrekkelig reservekraft til kant- og endelys vil Brønnøysund lufthavn bli 
stengt dersom sikt er mindre enn 800 meter. Når det gjelder sidevind er kravene like. Ved 
landing godtas mer snø på rullebanen enn ved avgang. 
 
Flyoperative forhold ved lufthavnen vedrørende forskjellige krav til avgang kontra landing 
vurderes ikke å være av en slik karakter at dette er vesentlig i forhold til 
lokaliseringsspørsmålet.  
 
Beredskap sørover 
Spørsmålet om flytting av flyet i Brønnøysund til Værnes har kommet opp i siste fase av 
høringsprosessen. Dette var også et forslag i NOU 1998:8 vedrørende luftambulansetjenesten. 
Dette synes ikke å være en løsning som gir noen faglig og beredskapsmessig merverdi – og er 
fordyrende ved at ny base må etableres. Det vises ellers til høringsinnspill fra Helse Midt-
Norge RHF: 
 
Det har kommet innspill fra Stjørdal Kommune om flytting til Værnes. Vi er klar over at NOU 
1998:8 Luftambulansetjenesten, hadde forslag om flytting av ambulanseflybasen fra 
Brønnøysund til Værnes. Slik oppdragsmønsteret innen flyambulansetjenesten er i dag, og når 
oppdragsmønsteret ved Brønnøysund-basen vektlegges spesielt, ønsker vi ikke å støtte en slik 
flytting. Dette med utgangspunkt både i faglige og økonomiske argumenter. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Den struktur som adm. direktør foreslår balanserer mellom det å tilby befolkningen en robust 
tjeneste av høy kvalitet og det å begrense kostnadsveksten i luftambulansetjenesten. Et viktig 
mål er å forbedre tilgjengeligheten til tjenesten, herunder tilgjengeligheten til 
spesialkompetanse som hentes fra de største sykehusene. Statistikken viser en markert økning 
av sekundæroppdrag – og det forventes en fortsatt økning av denne oppdragstypen. Blant 
annet som en følge av funksjonsfordeling mellom sykehusene og nye medisinske prosedyrer. 
 
Luftambulansetjenesten forventes å gi Helse Nord følgende økte kostnader i forhold til 2006: 
 
• 11 MNOK (økte drivstoffskostnader, Avinor/luftfartsavg.) i 2007 
• 3 MNOK vedr. medisinsk bemanning 2007/2008 
• 11 MNOK 2008 nye helikopteravtaler (anbud avgjort) 
• xx MNOK fra 2009 vedr. nye flyavtaler (skal ut på anbud) 
 
Kostnadsutvikling i luftambulansetjenesten (samlet) kan illustreres slik: 
 
• Økning kostn. 5 år: 43,3 % 
• Oppdragsøkning (fly): ca. 4,2 % 
• Rammeøkn. fra HOD: ca. 19,0 % 
 
Adm. direktørs hovedforslag innebærer 
 
- oppgradering av tilstedevakt i Alta og i Kirkenes (økt tilgjengelighet og bedre responstid, 

men økte kostnader) 
- oppgradering til fullverdig tobårefly og fleksibel tilleggsbemanning (økt kapasitet, men 

økte kostnader) 
- omgjøring av to døgnfly til dagfly (differensiere kapasitet i forhold til behovet, reduserte 

kostnader) 
- flytting av flyet i Brønnøysund til Bodø (økt tilgjengelighet, reduserte kostnader) 
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Konsekvensene av disse forslagene vil ha økonomisk betydning både innefor flyoperativ – og 
medisinsk del av tjenesten. Det forventes at nytt materiell, forbedret crew-organisering og 
teknisk beredskap vil medføre økte kostnader for Helse Nord – den endelige økonomiske 
konsekvensen er først klar når anbudene foreligger og forhandlingene er gjennomført. Evt. 
fremtidige endringer i behovet (kapasitet, tilgjengelighet) for flyambulansetjenester (f.eks. 
pga. økt funksjonsfordeling mellom sykehus, kapasitet i sykehus og nye medisinske 
prosedyrer) må sikres gjennom opsjoner i kravspesifikasjonene. 
 
Oppsummering 
Endelig beslutning omkring anbudsgrunnlaget skal gjøres av selskapsmøtet for 
Luftambulansetjenesten ANS. I saken til styret for Helse Nord RHF foreslås at en i all 
hovedsak slutter seg til de forslag som Luftambulansetjenesten ANS er kommet med. En 
bedring av tilgjengeligheten samtidig som kostnadsveksten begrenses, med de samme 
ressurser som vi har nå, må være et klart mål. Omdefinering av to fly til dagfly og krav til to 
fullverdig båreplasser i hvert fly er tiltak som bidrar til dette. To fly i Finnmark med døgnvakt 
er nødvendig for å sikre beredskapen i et område hvor flyene brukes mye til primæroppdrag.  
 
Utfordringen i saken har vært å ta stilling til forslaget om flytting av ambulanseflyet fra 
Brønnøysund til Bodø. I denne, som i andre sammenhenger hvor en ressurs skal flyttes, møter 
vi konflikten mellom lokalsamfunnets opplevelse av trygghet vs. Helse Nord RHF’s ansvar 
for å vurdere den samlede tjeneste i landsdelen. Dette kom klart fram på det møtet som ble 
avviklet med kommunene på Sør-Helgeland.  
 
Avgjørende for i det hele tatt å foreslå støtte til Luftambulansetjenesten ANS sitt forslag om å 
flytte flyet er at de samlede ressurser for prehospitale tjenester i Brønnøyområdet er gode og 
at de styrkes. Samtidig er det Helse Nord RHF’s plikt å vurdere hvordan vi kan møte økt 
etterspørsel etter tjenester med de ressurser vi har og sikre nødvendig tilgjengelighet samtidig 
som kostnadsveksten begrenses. Optimal plassering av flyene i forhold til oppdragsmønster 
og beredskapsbehov, organisering og bruk av ambulanseflyene er alle forhold som da må 
vurderes. Etter en samlet vurdering, og med særlig vekt på at beredskapen i Brønnøyområdet 
er god, anbefales støtte til forslaget fra Luftambulansetjenesten ANS om å flytte flyet fra 
Brønnøy til Bodø. 
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