
Spørsmål 2
Elisabeth Aspaker (H) [11:19:40]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og 

omsorgsministeren:

«En utredning i Helse Nord har konkludert med at det er behov for en ny luftambulanse stasjonert på 

Evenes for å kunne betjene landsdelens tettest befolkede region på en tilfredsstillende måte. Det er 

likevel per i dag uklart når helikopter kan være på plass. Norsk Luftambulanse har tilbudt seg å 

stasjonere et av sine helikoptre på Evenes i sommer, men har møtt en mur av byråkrati i Helse Nord.

Vil statsråden bidra til at Norsk Luftambulanse får etablere en midlertidig sommerbase og slik styrke 

ambulanseberedskapen?» 

Statsråd Jonas Gahr Støre [11:20:19]: Beredskap er viktig i et langstrakt land som Norge. Heldigvis 

klarer norske prehospitale tjenester å levere svært gode resultater i internasjonale sammenhenger. Det 

er imponerende når vi tar landet vårt i betraktning. For kort tid siden diskuterte vi i denne salen 

akuttmottakene, og jeg la da vekt på at vi må se hele den prehospitale kjeden i sammenheng. Legevakt, 

bil-, båt- og luftambulanser og akuttmottak med ulike funksjoner utgjør i sum de tjenestene som kan 

bistå oss når vi trenger akutt medisinsk hjelp.

I Nord-Norge er det særlig krevende å ha gode nok helsetilbud på grunn av geografi og klima. Fra 

2002 til 2006 hadde Helse Nord over 1,1 mrd. kr i underskudd. Det nye stortingsflertallet endret 

inntektsfordelingen mellom regionene slik at Helse Nord får økte ressurser til å ta høyde for sine 

spesielle forhold. Regionen er nå i økonomisk balanse. Styret for Helse Nord må etter råd fra sine 

fagfolk benytte ressursene slik at helheten i tilbudet blir best mulig. Det er nå luftambulansehelikopter 

i Brønnøysund og i Tromsø. På Banak og i Bodø er det samarbeid med redningstjenesten 

ambulansetjenester med Sea King-helikopter. Helse Nord har utredet og konkludert at nordre 

Nordland og Sør-Troms har dårligere ambulansehelikopterdekning enn resten av landet, og det er 

faglig grunnlag for å etablere en base. Evenes er anbefalt som et slikt plasseringssted. Styret for Helse 

Nord skal ta stilling til om de skal prioritere ressurser til en ny ambulansehelikopterbase eller benytte 

midlene til andre helsetilbud i landsdelen. Det vil, etter hva jeg erfarer, sannsynligvis skje på et 

styremøte i juni.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse eier operatørselskapet Norsk Luftambulanse AS. Dette er det ene av to 

selskaper som drifter luftambulansetjenester i Norge. Jeg antar at Norsk Luftambulanse AS vil være 

aktuell tilbyder i en anbudskonkurranse om en permanent base på Evenes. I påvente av beslutning om 

anbud har Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som representanten sier, tilbudt å drifte en midlertidig base 

på Evenes som en gave. Ledelsen i Helse Nord har uttrykt at deres hovedfokus er å vurdere en 

permanent base, og at de vil ha ryddige forhold knyttet til en slik anskaffelse.

Utformingen av helsetilbudet i Nord-Norge gjøres best i Nord-Norge. Jeg har liten tro på at det vil 

gagne innbyggerne i landsdelen å flytte beslutninger fra Bodø til Oslo. Styret for Helse Nord er bredt 

sammensatt, og de skal få seg forelagt administrasjonens vurdering av tilbudet fra Stiftelsen Norsk 

Luftambulanse på styremøtet 22. mai. Jeg avventer deres vurdering i denne saken.
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Det viktigste for innbyggerne er hvilke permanente løsninger man får på plass. Helse Nord har gitt 

positive signaler om å arbeide for en ny base og at den kan være på plass allerede mot slutten av neste 

år, dvs. i 2014 og ikke i 2016 som først var signalisert. Med bakgrunn i utredningen forventer jeg 

derfor at Helse Nord konsentrerer innsatsen om å få på plass en slik permanent base til beste for 

innbyggerne i regionen, og at de allerede nå er i en fase hvor de forbereder tilretteleggingen av det.

Elisabeth Aspaker (H) [11:23:17]: Ingen er uenig i at vi må få på plass en permanent base, men nå er 

det altså kommet et tilbud om en sommerbase i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Alle 

motargumenter som Helse Nord til nå har produsert, er ett etter ett blitt tilbakevist av juridisk 

ekspertise og andre. Nylig måtte den medisinske fagsjefen i Helse Nord også gå tilbake på påstanden 

om at det ikke var medisinsk samhandlingskompetanse i regionen som kunne håndtere et helikopter.

Denne sommeren skal Narvik sykehus delvis være stengt fordi det skal gjøres bygningsmessige 

oppgraderinger der. Samtidig vet vi at i denne regionen er det også stor tilstrømning av turister på 

sommertid, med stor trafikk og fare for trafikkulykker. Forstår ikke helseministeren at nei-argumenter 

fra Helse Nord ikke er akseptable i denne regionen, som er et sort hull på luftambulansekartet, og at en 

slik sommerbase ville være et verdifullt tilbud inntil man får en permanent base en gang i fremtiden?

Statsråd Jonas Gahr Støre [11:24:25]: La meg begynne med å si at jeg legger til grunn at det er et 

generøst tilbud som luftambulansen her har fremmet, og det har man grunn til å stille seg positiv til.

Så mener jeg at hvis vi ser konturene av avgjørelsen om en slik permanent base om veldig kort tid, vil 

jeg anta igjen, uten at jeg skal ha detaljerte meninger om prosess og fremdrift på dette, at Helse Nord 

da vil åpne for en anbudskonkurranse for å finne det beste tilbudet. At de da i en fase viser varsomhet 

overfor hva en helt sannsynlig anbyder får av posisjon i den regionen, tar jeg til etterretning som et 

forhold de tillegger vekt. Så er det ikke slik at dette er et tilbud som blir tatt bort fra regionen – det er 

jo snakk om å opprette et tilbud i to måneder, som jeg ikke har noen grunn til å tvile på er et generøst 

tilbud.

Jeg har også merket meg at det stilles spørsmål fra enkelte om de ulike helikoptrene er egnet for det 

oppdraget. Jeg er heller ikke egnet til cå konkludere på det. Jeg har tro på at styret i Helse Nord, når de 

kommer sammen og vurderer dette, har gode forutsetninger for å treffe beslutninger til det beste for 

befolkningen i landsdelen.

Elisabeth Aspaker (H) [11:25:29]: Svaret fra helseministeren nå står i sterk kontrast til det som er 

presentert i Harstad Tidende i dag, hvor førstekandidaten til Arbeiderpartiet sier at det er klar tale fra 

helseministeren, det er bestilling på en permanent base, og han tolker også helseministeren dit hen at 

her var man langt på vei villig til å legge til rette for at man skulle kunne få denne sommerbasen.

Jeg lurer egentlig på hva helseministeren tenker. Det vises her til anbud og en potensiell anbyder. Da 

måtte logikken i det være at uansett hvem som driver helseberedskap og luftambulanse i Norge i dag, 

skulle man ikke i neste anbudsrunde kunne komme med et nytt tilbud fordi man er inne i tilbudet per i 

dag. Ser ikke helseministeren at vi har to potensielle utførere av denne tjenesten i dag, og det kan ikke 

være slik at man skal nektes å være med i neste anbudsrunde fordi man er inne per i dag og utfører 

tjenesten?

Page 2 of 3Møte onsdag den 8. mai 2013 kl. 10 (midlertidig) - stortinget.no

21.05.2013http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinge...



Statsråd Jonas Gahr Støre [11:26:29]: Jeg tror jeg nå uttrykte meg ganske klart i retning av det å få 

en permanent base og en rask avgjørelse av det virker klokt. Jeg respekterer at den avgjørelsen skal tas 

i nord, men jeg har inntrykk av at det er i den retningen tenkningen går. Så skal jeg ta alle forbehold 

om at styret vil ta den beslutningen. Det er punkt én. Det tror jeg er i samsvar med det andre jeg 

kjenner til, har uttalt om den saken. 

Jeg har også kjennskap til at de såkalte sorte hullene er en tematikk i hele landet vårt. Det er et par av 

dem, og de blir adressert på denne måten. Det er ikke slik at dette er et selskap som er inne og har et 

anbud, og det må være greit å kunne by på et neste anbud, men det ville i tilfellet være snakk om at en 

av potensielt to anbydere rett før en anbudskonkurranse kommer inn og får en posisjon. Jeg vil ikke 

konkludere med hva de juridiske, tekniske og medisinske føringene for å få en slik posisjon som man 

da selv gir av egen generøsitet, vil ha for en slik prosess. Men jeg respekterer at de som er ansvarlige 

for anbudsprosessen, ønsker å ha integritet og ryddighet rundt den, og jeg er helt sikker på at de har det 

ut fra at de ønsker det beste for de helsetilbudene folk i landsdelen får.
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