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Paulke Karin Emmy Liska

Emne: Orientering om situasjonen i flyambulansetjenesten

Fra: Marius Hansen <Marius.Hansen@babcockinternational.com> 
Dato: 14. mai 2018 kl. 12:13:20 CEST 
Til: "inger.lise.strom@helgelandkraft.no" <inger.lise.strom@helgelandkraft.no>, "saj@kpb.no" 
<saj@kpb.no>, "tefors@gmail.co" <tefors@gmail.co>, "tom.borje.eriksen@snn.no" 
<tom.borje.eriksen@snn.no>, "kari.jorgensen@alta.kommune.no" <kari.jorgensen@alta.kommune.no>, 
"brk@tysfjordasvo.no" <brk@tysfjordasvo.no> 
Emne: VS: Orientering om situasjonen i flyambulansetjenesten 

Til styret i Helse Nord  
 
Orienteringen nedenfor ble sendt til parlamentariske ledere, Helse- og omsorgskomiteen og Nord-
Norge-benken i går kveld. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Marius Hansen 
Daglig leder 
Babcock Scandinavian AirAmbulance AS 
Rådhusgata 3, 9008 Tromsø 
Mob: 917 87 527 

Fra: Marius Hansen 
Sendt: 13. mai 2018 20:53 
Til:  
Emne: Orientering om situasjonen i flyambulansetjenesten 

Situasjonen som har oppstått som følge av at beredskapen i luftambulansetjenesten har blitt svekket, 
har gjort mange bekymret. I den forbindelse ønsker vi i Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) 
å gi en orientering om hva overtakelsen av driften av luftambulansetjenesten innebærer og hva som 
gjøres for å bistå den nåværende situasjonen. 

  

Diskusjonen om luftambulansetjenesten har den siste tiden gått langs tre akser. 

Skal man la oss i Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) som vant 
anbudskonkurransen få fortsette arbeidet med å forberede overtakelse av kontrakten 1. juli 
neste år? 

Skal Flyambulansetjenesten drives som et helseforetak av staten? 

Skal overtakelse av kontrakt etter anbudskonkurranse anses som en virksomhetsoverdragelse, 
slik at alle ansatte tilbys samme lønns- og arbeidsvilkår som de hadde i det selskapet som 
tapte konkurransen? 

  

De to siste problemstillingene er viktige prinsipielle politiske spørsmål, som krever en 
grundig vurdering, der alle berørte får mulighet til å komme med sine synspunkter, slik vi har 
tradisjon for i Norge. 
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I likhet med helikopterkontrakten som ble vunnet av Norsk Luftambulanse med oppstart 1. 
juni 2018, har BSAA vunnet kontrakten for den nye flyambulansetjenesten på bakgrunn av 
de kriteriene norske myndigheter har fastsatt. Ingen av kontraktene inneholdt krav om 
virksomhetsoverdragelse. 

  

Vi skal innfri de kravene som er stilt, blant annet til økt kvalitet i tjenesten, når vi overtar, og 
har satt 11 nye fly i produksjon. I tillegg skal vi gjøre det vi kan for å sikre en god overgang. 

  

Dagens beredskap 

Tall fra Luftambulansetjenesten HF viser at beredskapen helt inntil de to siste ukene har vært 
på normalt nivå. En periode etter at forhandlingene om lønns- og arbeidsvilkår ble avsluttet, 
gikk beredskapen noe ned. De siste dagene har beredskapen vært god. 

  

Beredskapsstatus finnes her 

 

For å avhjelpe den vanskelige situasjonen med svekket beredskap har BSAA stilt opp med 
fly og mannskap. Disse flyene er tatt ut av tjeneste i Sverige. De var av naturlige årsaker ikke 
100 prosent tilpasset norske forhold, men vi har gradvis fått dette på plass i samarbeid med 
norsk helsepersonell. Fra neste uke frigjør vi to fly fra tjeneste i Sverige, hvorav et er et 
jetfly, til oppdrag i Norge. Disse flyene kan ta seg av frakting av stabile pasienter på 
langbanenettet. Slike oppdrag utgjør i dag 60 prosent av aktiviteten, ifølge 
Luftambulansetjenesten HF. 

  

Vi har også vært i kontakt med UNN for å få i gang opplæringen sammen med leger som er 
nødvendig for å fly intensivoppdrag. Foreløpig har ikke legene på UNN kunnet prioritere 
dette, men vi starter med opplæring av første team 24. mai. Da vil vi også være klare for 
denne typen oppdrag. 

  

Luftambulansetjenesten HF har også bedt BSAA om å se på muligheten for å ta over to av de 
syv basene før kontraktsperioden starter, og er i gang med å forberede dette. Dette vil bidra 
til å skape større sikkerhet og forutsigbarhet. 

  

Tilbud om fast jobb til samtlige piloter i dagens tjeneste 

For å trygge piloter og pasienter har BSAA tilbudt alle de 91 pilotene i dagens tjeneste fast 
jobb. Derfor har vi gjennom NHO sendt et forslag til tariffavtale til Norsk Flygerforbund og 
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et tilbud om fast stilling til samtlige piloter i dagens tjeneste når BSAA overtar drift av 
tjenesten i 2019. Det er varslet forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår i kommende uke. 

  

Utover dette har BSAA plukket ut 242 kvalifiserte søkere til de resterende pilotstillingene 
som skal dekkes. Her har vi søkere med erfaring fra Widerøe, FlyViking, SAS og 
Norwegian. Opplæringen ledes av vår svært erfarne flygesjef, Kent Antonsen, som nylig kom 
fra samme posisjon hos dagens operatør. 

Vi er derfor trygge på at BSAA vil være fullt operative når de tar over 
luftambulansetjenesten i juli neste år. 

 

Økt beredskap fra 1. juli 2019 

Det har fra ulikt hold blitt bemerket at man valgte det fjerde beste tilbudet målt i kvalitet. Det 
er viktig å understreke at alle tilbudene oppfylte kravene som er satt. Luftambulanstjenesten 
HF har understreket at alle de fire tilbudene (to fra hver leverandør) holdt særdeles høy 
kvalitet, og at forskjellene var marginale. Dermed ble prisen avgjørende.  

  

Kravene til den nye kontrakten er skjerpet på flere områder, slik at kvaliteten på tjenesten 
totalt sett blir bedre.  

  

BSAA må levere enda mer og jevnere beredskap med sine fly enn det kreves i dagens 
kontrakt. Samtidig kommer vi med helt nye kortbanefly, med bedre navigasjons- og 
sikkerhetsutstyr, på alle baser og et langtrekkende mellomstort jetfly som raskt kan nå hele 
landet, inklusive Svalbard, med mye utstyr og flere leger om bord. En kapasitet 
kortbaneflyene ikke har. Jetfly er derfor en veldig viktig ressurs ved større hendelser også for 
Nord Norge.  

 

Vedlikehold og arbeidsplasser i Nord-Norge 

Det har vært hevdet at BSAA skulle gjennomføre vedlikeholdet i Sverige. Vi kan informere 
om at BSAA har besluttet å gjennomføre vedlikeholdet av ambulanseflyene i Nord-Norge, og 
ser på muligheten for å gjøre dette i Tromsø som i dag. Vi har hatt første møte med Avinor 
for å finne løsninger. Det er blant annet behov for en stor hangar. Får vi en løsning for dette i 
Tromsø vil vi også utforme anlegget slik at omlasting av pasienter kan skje innendørs under 
kontrollerte forhold. I dag foregår omlastingen fra luftambulanse til bilambulanse utendørs i 
all slags vær. Får vi opp denne omlastingsterminalen kan alle overførsler skje innendørs i 20 
varmegrader hele året. Det fører til økt sikkerhet og kvalitet for både pasient og mannskap. 

I tillegg vil BSAA ha en desentralisert vedlikeholdsstruktur, som sørger for at basene i 
Kirkenes, Alta, Bodø, Brønnøysund og Ålesund vil være bemannet av lokalt ansatte 24 timer 
i døgnet. I tillegg vil det være servicepersonell på Gardermoen, hvor det nye jetflyet blir 
stasjonert.  



4

 

Fakta om BSAA 

       Startet av Henry Hansen fra Lavangen i Troms i 2001 

       Er nå Nordens største flyambulanseselskap 

       Frakter 14 000 pasienter årlig med fly og helikopter 

  

Noen av forbedringene i den nye kontraktsperioden:  

       Alle ti kortbaneflyene vil være helt nye Beech King Air 250 som erstatter dagens eldre Beech King Air 
200.  

       Nye fly vil ha mindre behov for service og vedlikehold og derfor ha mindre nedetid.  

       De nye flyene har moderne instrumentering som bidrar til økt sikkerhet i krevende værsituasjoner.  

       De nye flyene har økt hastighet, noe som kutter ned både responstid, reisetid og beredskapstid  

       De nye flyene blir sertifisert til å operere i kaldere temperaturer enn dagens fly, og vil blant annet 
føre til større evne til å operere på Svalbard.  

       De nye flyene vil ha oppdatert medisinsk innretning som gjør det mulig med mer spesialisert 
behandling ombord. 

       I tillegg til de ti kortbaneflyene vil et nytt jetfly av typen Cessna Citiation Latitude gi større kapasitet 
til å frakte pasienter og medisinsk utstyr raskere mellom de større flyplassene. Dermed vil de ti andre 
flyene om nødvendig kunne bruke hele sin kapasitet på kortbanenettet.  

       Det nye jetflyet vil kunne fly pasienter direkte fra Svalbard til alle større flyplasser i landet og derfor 
øke beredskapen for Svalbard betydelig.  

       I den nye kontraktsperioden vil det innføres overlappende vaktordninger slik at vaktene på de ulike 
basene starter og slutter på ulike tidspunkt. Dermed blir tilgangen på fly mer stabil gjennom døgnet 
og utnyttelsen av mannskapenes lovlige flytid bedre. 

       Innføring av flybytte på base gjør at ved teknisk ettersyn eller feil, flys reserveflyet direkte til den 
aktuelle basen, slik at pilotene ikke behøver å bruke flytid på å hente reservefly 

       Økt beredskap gjennom etablering av bakvaktsordning der en besetning til enhver tid er i bakvakt og 
kan settes inn ved sykdom og fravær.  

       Det etableres en beredskapsordning for ekstraordinære hendelser slik at mannskap og teknikere kan 
mobiliseres raskt ved behov.  

  

Ta kontakt 

Vi håper denne orienteringen vil være til nytte når dere skal ta den viktige beslutningen om 
flyambulansetjenesten de kommende dagene.  
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Dersom dere har spørsmål om innholdet i denne orienteringen, eller driften av 
luftambulansetjenesten generelt, kan dere gjerne ta kontakt med meg. 

 
Med vennlig hilsen/ Best regards 
 
Marius Hansen  
Daglig leder 
Babcock Scandinavian AirAmbulance AS 
Rådhusgata 3, 9008 Tromsø 
Mob : +47 917 87 527 


