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Gratis sommerdrift av ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass 

 

På felles møte mellom Sør-Troms og Ofoten regionråd på Evenes flyplass fredag 26. april 

2013, var etablering av ambulansehelikopterbasen sak.  

 

Regionrådene er først og fremst opptatt av å få på plass den permanente løsningen. Vi kan 

ikke se at Helse Nord til nå har gjort vedtak som sikrer denne etableringen, og en avvising av 

et gratis tilbud om drift sommeren 2013 forsterker inntrykket om at dette ikke er en 

prioritert sak fra Helse Nord sin side. 

 

Fagdirektør Jan Norum i Helse Nord, som deltok på høyttalende telefon, forklarte Helse 

Nords avvisning av sommertilbudet med at det ga en uryddig anbudsprosess, at det skapte 

forventninger og at det var minst behov for tjenesten på sommeren.  

 

Sør-Troms og Ofoten regionråd kan ikke se at noen av de framførte argumentene skulle 

være gode nok grunner til ikke å gi befolkningen i midtre Hålogaland et tilbud som resten av 

befolkningen i Helse Nord allerede har, selv om det i denne omgang kun er for tre måneder i 

sommer. Behovet er uomtvistelig påpekt i rapporten fra desember 2012. At dette ikke vil 

påføre Helse Nord noen kostnader gjør beslutningen uforståelig. 

 

Regionrådene ber styret v/ styreleder gripe inn og sørge for en avklaring som er forståelig og 

akseptabel for regionen. 

      

 

         
Ivar B. Prestbakmo  Tore Nysæter   
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