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Vedtatt resolusjon på Harstad Høyres årsmøte 22.01.2013  

 

AMBULANSEHELIKOPTER MIDTRE-HÅLOGALAND 

 

Høyre stiller seg positivt til prosjektgruppens anbefalning om ambulansehelikopter 
stasjonert på Harstad-Narvik-Evenes lufthavn,  fremlagt fra Helse Nord i desember 2012. 
Dette er en løsning som Harstad Høyre mener er  tilfredsstillende for å øke tryggheten til 
befolkningen i regionen.  Maksimal flytid på 20 minutter fra base til ytterpunkt, samt kort vei 
til sykehusene i regionen, er argumentasjon Høyre  stiller seg  bak. Høyre støtter også 
vurdering om sikkerhet som legges til grunn mht utflyvning og innflyvning til base.  

Harstad Høyre mener at denne anbefaling må sendes direkte til Helse og 
omsorgsdepartementet, slik at etablering av ambulansehelikopterbase i regionen snarest 
kan kommer med i nasjonale planer.  Harstad Høyre er av den klare mening at det  er 
unødvendig at nasjonal behandling av etablering av ambulansehelikopter  skal utsettes 
ytterligere i påvente av saksbehandling i Justisdepartementet for samarbeid med 
redningstjenesten. Statistisk viser det at et slikt samarbeid vil medføre en reduksjon på antall 
ambulanseflyvninger på inntil 40-50% med bakgrunn i ulikt øvelse og arbeidsreglement. 
Dette vil igjen medføre at regionen faktisk vil få et dårligere tilbud og til større 
samfunnsøkonomisk kostnad. I tillegg har redningshelikopter prioritering på 
redningsoppdrag, noe som kan bety at dersom der er samtidighetskonflikt mellom utrykning 
til skadested og redningsoppdrag, så vil redningsoppdraget bli prioritert. Dette er etter 
Harstad Høyres mening ikke en akseptabel løsning for noen av partene. Rapporten 
tydeliggjør behovet for ambulansehelikopter i en slik størrelsesorden at det er uforståelig at 
det i det hele tatt vurderes samdrift med redningstjenesten med bakgrunn i nevnte forhold. 

Harstad Høyre mener det er behov for begge typer helikopter i Midtre Hålogaland, men 
fastholder prioritering av ambulansehelikopter fremfor redningshelikopter i den grad det må 
gjøres prioriteringer. Dette med bakgrunn i de behov som er avdekket i rapporten og den 
konklusjonen rapporten har om at det anbefales legebemannet ambulansehelikopter 
stasjonert på Harstad-Narvik-Evenes lufthavn.  

Harstad Høyre krever at ambulansehelikopter snarest blir etablert  i Midtre Hålogaland.   
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