
Uttalelse fra Harstad Høyre 

til styret i Helse Nord 

 

Ambulansehelikopter -  sommerbase ved Harstad-Narvik-Evenes lufthavn 

 

Et JA til sommerbase på Evenes vil være et midlertidig tilbud til befolkningen i vår region i en tid hvor 
sykehus har redusert kapasitet og trafikk og befolkning øker med bakgrunn i ferietid. Et JA til 
sommerbase vil gjøre ambulanseberedsskapen bedre for befolkningen i regionene rundt Bodø og 
Tromsø da helikopter på Evenes vil avlaste disse basene. Harstad Høyre forventer at gaven fra Norsk 
Luftambulanse til folket i Midtre Hålogaland imøtekommes av Helse Nord. 

God ambulanseberedsskap - bil, båt og helikopter, er en forutsetning for å minske menneskelig 
lidelse og forhindre unødvendig følgeskade etter akutt sykdom eller ulykker. Rask legehjelp og 
kortest mulig reise til sykehus er klare forutsetninger. Et supplement av ambulansehelikopter i 
sommer, med  base på Evenes, vil være en mulighet for å prøve ut Helse Nord sin egen anbefalning 
etter utredning om ambulansehelikopter (rapport av desember 2012).  

Gjennom media har Harstad Høyre med skepsis sett fremlegg av stadig ny argumentasjon fra Helse 
Nord for å støtte opp om et administrativt vedtak med avslag på gaven om sommerbase.  Frem til nå 
synes all argumentasjon ut til å la seg tilbakevise. Harstad Høyre stiller seg undrende til hvorfor Helse 
Nord ønsker å opprettholde vedtak om Nei til sommerbase for ambulansehelikopter, stasjonert på 
Evenes. En gave til folket i Midtre Hålogaland. Ved etablering av sommerbase vil statistisk sett  
mange menneskeskjebner kunne få et bedre utfall med økt livskvalitet, noe som igjen vil gi mindre 
tjenestebehov i hjemkommunene. Dette er god samfunnsøkonomi. Bra er ikke godt nok når bedre er 
mulig - et ja til sommerbase vil gjøre tilbudet bedre for befolkningen i Midtre Hålogaland. 

Harstad Høyre forventer at Helse Nord snur i saken og takker JA til tilbudet om gratis sommerbase 
for ambulansehelikopter stasjonert på Evenes. 

 

Harstad Høyre i styremøte 15.05.2013 

 


