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Ambulansehelikopteret bør stasjoneres på Evenes 
 

Forfatterne av dette brevet er fagpersoner fra kommunehelsetjenesten i ETS-kommunene, 

anestesileger i lokalsykehusene Narvik og Harstad, hvorav en er helikopterlege med lang 

erfaring fra både perifert lokaliserte (Dombås, Brønnøysund, Ørland, Banak og sykehusnære 

(Tromsø, Trondheim) helikopterbaser.  

 

Vi ønsker med dette å komme med innspill i forbindelse med Helse Nords styrebehandling av 

rapporten ”Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø - utredning av kapasitet og 

dekning” 25.september 2013. Vi har observert at det fra faglig og politisk hold i Vesterålen 

har kommet innspill om ny vurdering av Stokmarknes som base for ambulansehelikopter. Vi 

mener det ikke fremkommer nye forhold som tilsier en ny vurdering av lokalisering.  

 

Rapporten som Helse Nord har bestilt har vært bredt sammensatt av ekspertise innen både 

prehospital akuttmedisin, samt forhold som berører det flyoperative- og sikkerhetsmessige 

aspektet. Rapporten konkluderer med at Evenes er beste lokalisering da 

ambulansehelikopteret vil nå størstedelen av befolkningen i Midtre Hålogaland. I tillegg til å 

nå størstedelen av befolkningen raskt, har flyoperative, sikkerhetsmessige og miljøhensyn 

veid tungt.  

 

Vi støtter konklusjonen i denne rapporten.  

 

Lokalisering av ny ambulansehelikopterbase må sikre at befolkningen i Midtre Hålogaland får 

et mest mulig likeverdig helsetilbud uavhengig av bosted og geografi. En slik base vil være en 

viktig akuttmedisinsk ressurs, både i lokalområdet (legebil) og regionalt (helikopter).  

 

Vi mener at dersom Stokmarknes skulle velges som ambulansehelikopterbase, til fordel for 

Evenes, burde det foreligge meget sterke argumenter i form av: 

 Økt helsegevinst for en enda større del av befolkningen i Midtre Hålogaland 

 Enda bedre redningskapasitet for hele Midtre Hålogaland 

 Ytterligere positive ringvirkninger for hele Midtre Hålogaland 

 Bedre beredskapsgevinst for samarbeidende aktører 

 Legebil vil gi større tilleggsgevinst for flere 

 

Rapporten som ble overlevert Helse Nord før jul mener vi både var objektiv og ga en solid 

dekning av sakens kompleksitet. Vi ønsker med dette å uttrykke vår fulle støtte til rapporten 

med anbefaling av Evenes som lokalisasjon. Vi mener definitivt at en 

ambulansehelikopterbase på Evenes vil tjene hele regionen best, inklusive Vesterålen. Vi har 

nedenfor samlet følgende fakta som ytterligere underbygger Helse Nord sin egen rapport.  

 

 



 

 

Rapporten som Helse Nord har bestilt viser til at ingen av Forsvarets helikoptre stasjonert på 

Bardufoss vil være påregnelige ressurser for luftambulansetjenesten i Midtre Hålogaland. Selv 

om det er flere militære helikopter på Bardufoss vil ingen disse kunne betraktes som 

tilgjengelige for luftambulansetjenesten (ref rapport). Et eventuelt fremtidig bidrag fra 339-

skvadron på Bardufoss vil kun være et supplement, men aldri kunne bli en erstatning for et 

ambulansehelikopter på Evenes. Befolkningen i Midtre Hålogaland har krav på en pålitelig 

luftambulanseressurs. 

Heller ikke ambulansehelikopteret i Gällivare vurderes som en påregnelig ressurs for 

luftambulansetjenesten i Midtre Hålogaland. Dette betyr at ambulansehelikopteret i Tromsø 

og redningshelikopteret i Bodø er de aktuelle ressursene vi må forholde oss til i den videre 

diskusjon om plassering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland.  

 

Et ambulansehelikopter lokalisert i Midtre Hålogaland må forholde seg til 2 AMK-sentraler 

(AMK-Bodø og AMK-Tromsø), da nedslagsfeltet til helikopteret er i begge helseforetakene 

(Nordlandssykehuset HF og UNN HF). Dette fungerer andre steder i landet der basene ligger i 

krysningspunktet mellom 2 foretaksområder. Eksempler på dette er Brønnøysund-base og 

Trondheim-base, samt Trondheim-base og Dombås-base. Egen erfaring som 

luftambulanselege ved alle disse basene viser at dette samarbeidet i all hovedsak fungerer 

meget bra. 

 

Vi mener det er viktig at anestesileger tilknyttet en ny ambulansehelikopterbase har lokal 

forankring i de 4 lokalsykehusene (NLSH Vesterålen, NLSH Lofoten, UNN Narvik og UNN 

Harstad). Dette er også fullt mulig med en base lokalisert til Evenes. Helse Nord anbefales 

gjennom sin rapport å sørge for et samarbeid mellom NLSH HF og UNN HF om 

legebemanningen på en ny base i Midtre Hålogaland. Dette mener vi vil bidra til at det blir 

flere faste anestesileger ved alle de 4 lokalsykehusene. Noe som igjen vil legge til rette for et 

robust akuttmedisinsk fagmiljø i de respektive lokalsykehusene. Disse faste anestesilegene 

med akuttmedisinsk engasjement vil kunne være drivkraft for en ytterligere 

kompetanseheving og akuttmedisinsk interesse blant de sykehusnære ambulansetjenestene og 

kommunelegene nær de 4 lokalsykehusene. Dette vil være mulig uavhengig av om en base er 

lokalisert sykehusnært.  

Et godt eksempel på dette er Hammerfest sykehus der anestesilege Torben Wisborg har vært 

med på å bygge opp et meget godt akuttmedisinsk fagmiljø. De fleste av de faste 

anestesilegene i Hammerfest arbeider også delstilling på redningshelikopteret i Banak, en 

base som er flere timer kjøretid unna Hammerfest. I tillegg er det nå også tilknyttet fast ansatt 

anestesilege fra Kirkenes sykehus til redningshelikopteret i Banak. Dette illustrerer 

viktigheten av å ha anestesileger med lokal forankring. Det motsatte er tilfelle i Brønnøysund-

basen, der ingen av anestesilegene er tilknyttet de lokale sykehusene i Helgelandssykehuset.  

 

 

Vil legebil gi større nytteverdi ved lokalisering Stokmarknes? 

Typiske oppdrag for legebil er hjertestans i nærområdet eller pasient i behov for kvalifisert 

luftveishåndtering (anestesipersonell). Alle helikopterbasene i Helse Nord har en legebil 

tilknyttet basen, unntatt Bodø som har som avgir anestesilege til ambulanseoppdrag ved 

behov. Legebil er en lokal ressurs i nærområdet til basen, i motsetning til 

ambulansehelikopteret som vil være en regional ressurs som følge av sin store rekkevidde. 

Ved legebiloppdrag samarbeides det alltid med ambulanse.  

 

Ved å se på oppdragsmengden til legebiler ved helikopterbasene i Helse Nord (Tromsø, 

Brønnøysund, Banak) finner man at disse utgjør ca 5-7 % av alle helikopteroppdrag (ref 



 

 

Årsrapport ANS 2012). Estimert oppdragsmengde i rapporten skulle da tilsi ca 2-3 

legebiloppdrag per måned for en ny base i Midtre Hålogaland. Ved de fleste baser er 

legebiloppdrag lett fallende (ref Årsrapport ANS 2012). 

Det er verdt å merke seg at en 80 % økning i legebiloppdrag ved basen i Tromsø i 2012 nok i 

all hovedsak skyldes tekniske utmeldinger på pga problemer med halerotor (ref Årsrapport 

ANS). Antallet legebiloppdrag i 2011 (35 oppdrag) vil nok sannsynligvis være mer 

representativ for behovet.  

• Stokmarknes: 90 % av befolkningen i Hadsel kommune nås av ambulanse innen 

25 minutter (ref rapport). I tillegg er det er kort vei til sykehus. Stokmarknes må 

forventes å kunne avgi anestesipersonell til ambulanseoppdrag ved behov, på 

samme måte som i Narvik og Harstad.  

• Evenes: Befolkningen i Evenes kommune har betydelig dårligere dekningsgrad. 

Kun 30% av befolkningen nås av ambulanse innen 25 minutter (ref rapport). 

Ambulansetjenesten i Sør-Troms og Ofoten utfører totalt ca 10 550 oppdrag årlig, 

hvorav ambulansetjenesten i ETS-kommunene utfører hele 10% (rundt 1000 

oppdrag) av den totale oppdragsmengden. Kjøreavstand til nærmeste lokalsykehus 

er mye lengre sammenlignet med Stokmarknes, i tillegg til liten eller ingen 

mulighet til å få assistanse fra anestesipersonell. Legebil vil kunne spille en viktig 

rolle ved trafikkulykker på E10 mellom Bjørnfjell og Lofast. Det samme gjelder 

E6 mellom Narvik og Bjerkvik, der det er en liten overrepresentasjon av alvorlige 

trafikkulykker i dette området (se rapport).  

 

   

2012 2011 

Tjeneste Antall biler 
Antall 
båter 

Antall 
oppdrag 

Antall 
km. 

Antall 
oppdrag 

Antall 
km. 

Harstad 2 døgn / 1 dag   3965 94771 3970 98589 

Narvik 2 døgn / 1 dag   2932 95820 2857 95757 

Bjerkvik 1 døgn   523 51838 562 53620 

ETS 1 døgn / 1 dag   985 79006 1120 87983 

Ibestad 1 døgn   253 11685 267 11533 

Gratangen 1 døgn   374 52006 395 52916 

Salangen 1 døgn / 1 dag   570 85126 610 94812 

Kjøpsvik 1 døgn   199 24469 170 20054 

Lødingen 1 døgn / 1 dag   443 51927 490 58058 

Ballangen 1 døgn   422 31841 479 37568 

Bjarkøy   1 døgn 275 17187 358 24227 

Kjøpsvik   1 døgn 42 1851 22 1027 

   
10983   11300   

 

 

• Det er kjent i fagmiljøet at regulariteten til ambulansehelikopteret i Tromsø er 

betydelig redusert i de mørkeste vintermånedene (inntil 50%). Ambulanseflyene er 

mindre væravhengige og utgjør en betydelig ressurs også i tidskritiske hendelser 

som for eksempel overflytting av kritisk syke pasienter mellom lokalsykehusene 

og til høyere omsorgsnivå. For sykehusene på Gravdal og Stokmarknes kan 

anestesilege fra sykehuset følge pasienten til flyplass og fortsatt opprettholde en 

god akuttmedisinsk beredskap på sykehuset da det er kort kjøretid til disse 

flyplassene (7-9 minutter).  Ved UNN Narvik har dette vært praksis i mange år og 

fungert svært godt (via Narvik lufthavn, Framnes). Transporttiden fra Harstad til 



 

 

Evenes er ca 42 minutter, mens Narvik-Evenes tar ca 55 minutter når 

Hålogalandsbrua er ferdigstilt i 2016. Det er verdt å merke seg at flyplassen 

nedlegges idet brua er ferdigstilt. Anestesilegene i Harstad og Narvik kan bare 

unntaksvis ledsage pasienter til Evenes på dagtid, og aldri på vakttid (2/3 av 

døgnet) da avstandene er for store i forhold til å opprettholde sykehusberedskapen 

lokalt. I tillegg er det verdt å merke seg at det bare er ambulanseflybasene i Bodø 

og Tromsø som kan bemanne flyene med anestesilege (flylege). 

Ambulanseflytjenesten er allerede svært belastet. Den fløy i 2012 flere timer enn 

noe år tidligere (ref Årsrapport 2012 Luftambulansetjenesten ANS).  

 Med en ambulansehelikopterbase på Evenes vil helikopterlegen kunne 

benyttes til transport av pasient mellom lokalsykehusene (UNN Narvik, 

UNN Harstad) og Evenes når helikopteret er utmeldt pga tekniske 

problemer, værmessige forhold eller andre årsaker.  

 I tillegg vil helikopterlegen i noen tilfeller kunne ledsage pasienten i 

ambulanseflyet til sykehuset.   

 Alt i alt vil dette utgjøre en betydelig tidsgevinst og helsegevinst for disse 

pasientene. Denne gevinsten ville ikke vært mulig om basen var lokalisert 

på Stokmarknes.  

 Besetningen på ambulanseflyet behøver ikke å komme inn til 

lokalsykehusene i Narvik og Harstad for å transportere pasientene til 

Evenes, en etappe som vil ta minimum 2 timer. Ambulanseflyene blir 

dermed mer tilgjengelig for flere pasienter i hele landsdelen. 

 Ambulansehelikopterbase på Evenes vil være en viktig akuttmedisinsk 

ressurs for passasjerer som reiser gjennom Harstad/Narvik Lufthavn 

Evenes. I fjor passerte 620.000 reisende Evenes lufthavn og i år ligger det 

an til 650.000 personer (inkl årets trafikkøkning i følge lufthavnsjefen). 

Mange av disse kommer fra eller reiser til Vesterålen og Lofoten. Når 

flyplassen i Narvik blir nedlagt om få år vil trafikken over Evenes bli 

ytterligere økt 

 

 

Vi mener derfor at legebilen vil gjøre mest nytte for seg ved plassering Evenes kontra 

Stokmarknes.  Fordeler vil være: 

 Større likhet i helsetilbud for befolkningen. 

 Større tidsgevinst og helsegevinst ved tidskritiske hendelser 

 Gi økt tilgjengelighet av ambulansefly for hele landsdelen.   

 

  



 

 

Ambulansehelikopter med base Evenes 
 

 
 

 

Figuren viser del av kart utarbeidet av Luftambulansetjenesten ANS. De opprinnelige sirklene 

rundt Tromsø og Bodø representerer en flytid på ca 20 minutter fra base. Vi har kopiert 

sirkelen rundt basen i Tromsø, da denne også vil være representativ for flytiden til det nye 

redningshelikopteret i Bodø. Denne røde sirkel tilsvarer ca 20 minutter flytid fra base.  

Den sorte stiplede sirkelen illustrerer på samme måte rekkevidden på 20 minutter flytid til det 

nye redningshelikoptret som skal være på plass innen få år i Bodø (tidligst 2018, ref rapport 



 

 

Helse Nord). Det er også verdt å merke seg at nærmeste flyplass (Evenes) for lokalsykehusene 

UNN Narvik og UNN Harstad vil være fra 40 til 55 minutter kjøretid unna. Flyplassen i 

Narvik legges ned om få år når den nye Hålogalandsbrua er ferdig. 

 

Av figuren ser vi at ambulansehelikopter på Evenes vil dekke hele Vesterålen, Sør-Troms og 

Ofoten innen 20 minutter flytid. Deler av Lofoten vil også være dekket. Lofoten vil derimot 

være godt dekket når vi ser på rekkevidden til det nye redningshelikopteret (ref rapport til 

Helse Nord).  

 

I tillegg vil ambulansehelikopteret på Evenes dekke et godt stykke inn i Sverige.  

• Helse Nord har med virkning fra 1. januar 2012 inngått en ”Avtale om 

grensesamarbeid innen akutt- og ambulansetjeneste” med Norrbottens läns landsting i 

Sverige og de tre nordligste sykehusdistriktene i Finland. Landene er dermed forpliktet 

til å yte hverandre assistanse så langt de har mulighet.  

• I en slik sammenheng vil en base på Evenes spille en viktig rolle. En base på 

Stokmarknes vil ikke på langt nær ha den samme muligheten. 

 

Synergieffekter i nærområdet til basen 

• Lokal ambulansetjeneste og kommuneleger i nærheten av basen vil kunne ha økt 

mulighet for kompetanseheving i akuttmedisinsk ferdigheter. 

• Denne muligheten for akuttmedisinsk kompetanseheving er betydelig større for 

de sykehusnære ambulansetjenestene og kommunelegene i området 

Stokmarknes.  

• Norges Brannskole på Fjelldal tar imot personell tilknyttet alle nødetater (brann, politi, 

ambulanse) fra hele landet ifm innsatslederkurs. En base så nært Norges Brannskole 

(15 min kjøretid) vil kunne gi synergieffekt mtp medisinsk og redningsteknisk 

erfaringsutveksling. I tillegg vil det også være en gyllen mulighet for besetningen å 

delta i samhandlingsøvelser og undervisning på det store øvingsanlegget ved 

Brannskolen.  

  



 

 

Ambulansehelikopter med base Stokmarknes 
 

 

 
 

Figuren viser del av kart utarbeidet av Luftambulansetjenesten ANS. I tillegg til det 

opprinnelige kart har vi kopiert inn en rød sirkel tilsvarende sirkel rundt basen i Tromsø. 

Denne røde sirkel tilsvarer ca 20 minutter flytid fra base.  

Den sorte stiplede sirkelen illustrerer på samme måte rekkevidden på 20 minutter flytid til det 

nye redningshelikoptret som skal være på plass innen få år i Bodø (tidligst 2018).  

 



 

 

Av figuren ser vi at ambulansehelikopter på Stokmarknes vil dekke hele Vesterålen, deler av 

Sør-Troms og Ofoten innen 20 minutter flytid.  

 En litt større del av Lofoten vil derimot komme innefor en aksjonsradius på 20 

minutter flytid sammenlignet med plassering på Evenes.   

 Dette utgjør ca 11 000 personer (Vestvågøy kommune).  

 Det er verdt å merke seg at det er kort vei til sykehus for de fleste innbyggerne i denne 

kommunen. Flyplassen er kun 9 minutter kjøring unna sykehuset.  

 Denne delen av Lofoten vil bli godt dekket av det nye redningshelikopteret i Bodø.  

 

Flere kommuner i Sør-Troms og Ofoten vil falle utenfor en rekkevidde på 20 minutter flytid 

fra Stokmarknes (Narvik, Gratangen, Lavangen, Salangen, deler av Ibestad).  

 Dette utgjør ca 23 000 personer.  

 Det er verdt å merke seg at det er lang transporttid til nærmeste flyplass (Evenes) for 

denne delen av befolkningen (minimum 55 minutter).  

 I tillegg vil ambulansehelikopteret være flyttet betydelig lengre bort fra Svensk 

territorium. Helse Nord har som kjent forpliktet seg gjennom samarbeidsavtale å yte 

bistand over grensen mot Sverige. 

  

Redningskapasiteten til ambulansehelikopteret vil ikke bli utnyttet optimalt fra 

Stokmarknes, da det blir betydelig lengre flytid til Narvik-området fra Stokmarknes.  

Vågan kommune er som kjent godt dekket av redningshelikopteret i Bodø, mens Narvik 

kommune er dårligere dekket (ref rapport Helse Nord). 

Alle ambulansehelikopter er egnet og utstyrt for å utføre enklere søk‐ og redningsoppdrag 

(SAR) over land, men har klare begrensinger når det kommer til operasjoner over sjø og i 

fjellet (ref rapport).  

 Vann/sjø: Statistikken viser da også at det i 2012 ikke var noen SAR-oppdrag over 

vann/sjø for basen i Brønnøysund og kun ett SAR-oppdrag over vann/sjø for basen i 

Tromsø (Årsrapport Luftambulansetjenesten ANS 2012).  

 En stor del av aksjonsradiusen til en base på Stokmarknes vil være åpent hav, noe som 

gir et begrenset operasjonsområde med tanke på SAR-oppdrag. 

 

 

 

 

Vil lokalisering på Stokmarknes føre til en betydelig økt helsegevinst for en enda større 

del av befolkningen i Midtre Hålogaland? 

Det er i følge rapporten til Helse Nord i hovedsak 4 store pasientgrupper som vil profitere på 

ambulansehelikopter. Disse er hjerteinfarkt, hjerneslag, alvorlige skader og fødende. Ved å 

studere aksjonsradiusen til ambulansehelikopter på Stokmarknes ser vi at deler av Vesterålen 

og Lofoten vil nås raskere sammenlignet med base på Evenes. Dette vil kunne gi en 

tidsgevinst på ca 10 minutter for noen av kommunene i Lofoten og Vesterålen. Men 

konsekvensen blir at en betydelig større andel (ca 23 000) av befolkning i Sør-Troms og 

Ofoten får mindre mulighet til tidsgevinst som følge at basen er flyttet lengre sør-vest i 

området.  

 

Vi mener derfor at en base lokalisert på Stokmarknes ikke vil føre til ytterligere økt 

helsegevinst for flere pasienter i Midtre Hålogaland. Rapporten til Helse Nord har da også 

konkludert med at størstedelen av befolkningen i Midtre Hålogaland vil nås fra en base på 

Evenes. Følgende eksempel er ment å illustrere vår påstand.  

 



 

 

Hjerneslag: Rapporten til Helse Nord antyder at det kun vil være gevinst å bruke 

ambulansehelikopter til denne pasientgruppen dersom det er mer enn en time kjøretid til 

sykehus. Kommunene i Lofoten (Moskenes, Flakstad, Vestvågøy) har under en times kjøretid 

til sykehus (Gravdal og Stokmarknes). Disse kommunene er i tillegg godt dekket av 

redningshelikopter fra Bodø.  

For kommunene i Vesterålen vil ambulansehelikoptertransport til sykehus for denne 

pasientgruppen gjelde for Andøy, Bø og Øksnes. Måler man avstand i luftlinje og beregner 

tiden det tar å fly med ambulansehelikopter til pasienter med hjerneslag i Nyksund, så vil 

pasient kunne være ca 9 minutter tidligere i sykehus sammenlignet med base på Evenes. For 

pasienter i Berget i Andøy kommune vil det føre til 3 minutter tidligere i sykehus 

sammenlignet med base Evenes. For Andenes vil det ikke være noen tidsforskjell.   

 

Vi mener at tidsforskjellen og medisinsk nytteverdi vil være så liten at dette ikke kan anføres 

som et viktig argument for lokalisering på Stokmarknes. Det er verdt å merke seg at 

flyplassene i Vesterålen og Lofoten er veldig nære sine respektive lokalsykehus. Kjøretid er 

estimert til ca 7 til 10 minutter. 

 

Konklusjon 

Vi mener det ikke har fremkommet nye forhold eller gode argumenter som tilsier en ny 

vurdering av baselokalisering i Midtre Hålogaland.  

 Plassering av ambulansehelikopterbase på Stokmarknes vil ikke medføre økt 

helsegevinst for flere i Midtre Hålogaland.  

 Redningskapasiteten eller beredskapsgevinsten vil ikke bli forbedret 

 Legebilen vil gjøre mindre nytte for seg lokalisert til Stokmarknes.  
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