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Til styremedlemmer Helse Nord 
 
 
Styret må si ja til sommerbase for luftambulanse på Evenes 
 
Jeg er svært tilfreds med den foreliggende utredningen men anbefaling om permanent base for 
en luftambulanse på Evenes og ser frem til at denne kan realiseres i tråd med anbefalingene 
fra en samlet Helse- og omsorgskomite i Stortinget våren 2012.  
 
Stiftelsen Norsk Luftambulanse har vel 700.000 medlemmer over hele Norge. Når nesten hver 
8. nordmann er medlem, er dette et klart uttrykk for hvor viktig befolkningen mener 
luftambulansetjenesten er.  
 
Personlig er jeg blant dem som derfor har engasjert seg for at Helse Nord må si ja til 
sommerbase for ambulansehelikopter på Evenes i regi av Norsk Luftambulanse. Og jeg mener 
det ikke er noen motsetning mellom å støtte en midlertidig base i to sommermåneder med stor 
ferietrafikk som kommer på toppen av 116.000 innbyggere bosatt i Nordre Nordland og Sør-
Troms.  
 
Det er ikke mulig å skjønne Helse Nord administrasjonens negative innstilling når Stiftelsen 
Norsk Luftambulanse vil gi sommerbasedrift på Evenes i gave til denne regionen. Norsk 
Luftambulanse har lang erfaring i luftambulansedrift. Når Helse Nord argumenterer med at 
gaven fra Stiftelsen vil gi Norsk Luftambulanse fordeler når den permanente basedriften skal 
ut på anbud, er det vanskelig å forstå så lenge det er avtalt at kunnskap og erfaringer fra 
sommerbasen skal deles med Lufttransport AS. Hadde Lufttransport hatt kapasitet, ville de to 
selskapene delt på driften av sommerbasen. 
 
Min appell til styret i Helse Nord er å sette hensynet til helseberedskap først og akseptere 
gaven fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse – og se dette som et viktig bidrag til å redde liv når 
alvorlig sykdom og skade rammer i hektiske sommermåneder. Man må heller ikke glemme at 
et ekstra ambulansehelikopter på Evenes vil avlaste øvrig ambulansehelikoptertjeneste i 
landsdelen og gi en styrket beredskap også der. Tilbudet fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse 
gir derfor en vinn – vinn – situasjon.  
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