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Innkalling til styremøte i Helse Nord RHF, den 15. mai 2018 

Det innkalles herved til styremøte i Helse Nord RHF 
 

tirsdag, den 15. mai 2018 - fra kl. 14.00 
på Linken Forskningsparken - møtesenter, Sykehusveien 23, Tromsø. 

 
I dette styremøtet behandles styresak 63-2018 Luftambulansetjenesten, ustabil drift - 
informasjon og vurdering. Styrets vedtak i denne saken vil bli protokollført i styremøte 23. mai 
2018.  
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styresak 63-2018. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, stabsdirektør Karin Paulke på 
tlf. 906 88 713. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Brevet er godkjent elektronisk. 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg 
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Møtedato: 15. mai 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Anne May Knudsen, 75 51 29 00  Bodø, 14.5.2018 

 

Styresak 63-2018 Luftambulansetjenesten, ustabil drift - 

informasjon og vurdering 

Styrets vedtak protokollføres i styremøte 23. mai 2018.  
 
 
Formål 
I denne styresaken informeres styret i Helse Nord RHF om situasjonen i 
flyambulansetjenesten etter at Lufttransport FW1 AS har utfordringer med å 
opprettholde tjenesten. 
 
Bakgrunn 
Luftambulansetjenesten HF2 signerte 28. juni 2017 kontrakt med Babcock Scandinavian 
Air Ambulance AB om ambulanseflytjenester. Kontrakten gjelder 
ambulanseflytjenestene i hele Norge. Babcock skal overta som operatør 1. juli 2019. 
Lufttransport, som driver ambulanseflyene i dag og som tapte konkurransen, skal drifte 
tjenesten fram til operatørbyttet. Et eget punkt i deres kontrakt med 
Luftambulansetjenesten HF pålegger selskapet å legge til rette for en best mulig 
overgang. 
 
Det har vært, og er, en alvorlig og utfordrende situasjon i ambulanseflyberedskapen. 
Mangel på piloter er blant årsakene til at Lufttransport ikke klarer å holde full 
beredskap. Mannskapsmangelen har gitt seg utslag i flere fly på bakken enn normalt. 
 
Alle Lufttransports fly ble satt på bakken 27. april 2018 i ca. ett døgn, da forhandlingene 
mellom pilotene i Lufttransport og Babcock ble avsluttet. Flygesjefen i Lufttransport 
mente, med hold i regelverket, at pilotene på grunn av usikkerhet for sin framtidige 
jobbsituasjon, ikke var skikket til å fly (not fit for flight). Selskapet la dette inn i sin ROS-
analyse to uker før bruddet i forhandlingene, men informerte ikke 
Luftambulansetjenesten HF om dette. Oppdragsgiver (Luftambulansetjenesten HF) ble 
dermed avskåret fra å planlegge kompenserende tiltak for å verne liv og helse. Etter 27. 
april 2018 har det ikke vært utmeldinger av samme årsak. De utmeldingene som da har 
skapt mangel på ambulansefly, skyldes i hovedsak mannskapsmangel og sykdom. 
Selskapet har tidligere varslet at tolv nye pilotene er ferdig utsjekket i løpet av juni 
2018, og at situasjonen da ville normalisere deg. 
  

                                                        
1 Fixed wing (fly), i motsetning til RW, rotor wing (helikopter). 
2 Luftambulansetjenesten HF har det overordnede driftsansvaret for all luftambulanse i Norge.  
Foretaket eies av de fire regionale helseforetakene. 
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Situasjonen er krevende, men håndterbar, slik Luftambulansetjenesten HF og Helse 
Nord RHF vurderer det pr. nå. Pasientene har fått den hjelpen de skal. Noen har ventet 
noe lenger på transport eller blitt transportert på annen måte enn fly (helikopter eller 
bil).  
 
Det er ikke slik at alle fly og mannskap ved normal drift er tilgjengelig på beredskap hele 
tiden. I 2016 hadde ambulanseflyene i gjennomsnitt 95,5 % tilgjengelighet, der fly og 
mannskap var på beredskap. Flyene var totalt av beredskap i 3383 timer dette året. 
Dette tilsvarer bortfall av beredskap 82 hele vakter av tolv timer. En tredel av dette 
fraværet kommer av sykdom hos sykepleier, pålagt hvile etter overtid og andre ting 
selskapet ikke kan lastes for. 
 
Det er derfor helt normalt at beredskapen ved de ulike basene i perioder dekkes opp av 
andre fly. Det skjer, når flyet på én base har oppdrag med pasient i andre deler av landet, 
eller flyet går av beredskap på grunn av teknisk feil, oppbrukt flytid (duty) eller sykdom 
i besetningen.  
 
Det betyr at områder med en flybase normalt har flyberedskap selv om basens eget fly 
er av beredskap. Det er viktig å understreke at ambulanseflyene er en nasjonal ressurs, 
og flyene prioriteres dit behovet er størst. 
 
For ansatte i AMK-sentralene, flykoordineringssentralen og i flyene, har det vært 
utfordrende å koordinere flyberedskapen. Helsetjenesten har i den oppståtte 
situasjonen igjen vist evne til raskt å finne løsninger til beste for pasientene. 
 
Iverksatte tiltak 
Styret i Luftambulansetjenesten HF diskuterte den krevende situasjonen i 
ambulanseflytjenesten i møte 7. mai 2018. Følgende tiltak er iverksatt eller aktiveres 
etter behov:  
 Innleie av en Beech 250 propellfly fra Babcock, med besetning (også helsepersonell 

med norsk autorisasjon). Flyet er tilgjengelig på dagtid og kan fly langbane og 
oppdrag til Svalbard. Det betyr at øvrige ambulansefly kan prioriteres på 
kortbanenettet. Det legges til rette for kuvøsetransporter i løpet av de nærmeste 
dagene.   

 To helikopter fra Forsvaret, med medisinsk innredning og anestesilege og 
spesialsykepleier om bord på døgnberedskap i Kirkenes og Lakselv (Banak). 
Forsvaret har etablerte baser begge steder.  

 Mulig å leie inn ambulansejet (Learjet) fra Babcock.   
 I løpet av juni 2018 kan to nye ambulansehelikopter settes inn. Dette er helikoptre 

og mannskap i bakvakt som er lagt inn i den nye ambulansehelikopterkontrakten.  
 Babcock forbereder å overta driften av en eller to ambulanseflybaser. 
  
  

Styremøte Helse Nord RHF
15MAI2018 - innkalling og saksdokumenter

side 2



 

I tillegg gjør Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Finnmarkssykehuset HF 
følgende tiltak: 
 Finnmarkssykehuset setter inn ekstra bilambulanser ved behov. Bilambulansene kan 

ta de mindre alvorlige oppdragene slik at flyene avlastes og kan ta de oppdragene 
som haster mest.  

 UNN bemanner opp medisinsk koordinering av ambulanseflytjenesten, det vil si på 
regional AMK-sentral i Tromsø. 

 
Lufttransport har ansatt og sertifiserer nye piloter. De vil være i daglig drift fra juni 
2018. 
 
Status for beredskapen akkurat nå 
I dagene framover fra 14. mai 2018 er det flere utmeldinger av fly enn normalt. Det 
arbeides kontinuerlig med å fylle vaktplanene og holde flyene i beredskap. Situasjonen 
kan endre seg på kort tid. Helse Nords nettside oppdateres minst to ganger pr. dag med 
status: https://helse-nord.no/nyheter/ambulanseflyberedskapen-i-helse-nord  
 
Roller 
Det er nødvendig å redegjøre for hvilke roller ulike instanser har i dette sakskomplekset. 
Det er ingen tvil om at det for offentligheten er utfordrende å få et bilde av hvilket 
ansvar ulike parter har. Det er ikke vanskelig å forstå, all den tid spesialisthelsetjenesten 
i seg selv er en stor organisasjon. I tillegg har private selskaper ansvar i 
luftambulansetjenesten. 
 
Luftambulansetjenesten HF har det overordnede ansvaret for all luftambulanse i Norge. 
Foretaket er et felleseid nasjonalt selskap, eid av de fire regionale helseforetakene (RHF-
ene: Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord). Adm. direktører i RHF-
ene har blitt enige om at det RHF-et som har styreleder i et felleseid nasjonalt 
helseforetak, har ansvaret for oppfølgingen av HF-et ved behov. I dette tilfelle er det 
Helse Sør-Øst RHF som har styrelederen i HF-et. Men siden det er Helse Nord RHF som 
er sterkest berørt av situasjonen, er Helse Nord RHF blitt bedt om å følge denne 
situasjonen opp på vegne av alle RHF-ene. I det offentlige rom har det festet seg et 
inntrykk av at ambulanseflysaken er en sak for Nord-Norge. I realiteten er den et 
nasjonalt anliggende. 
 
Luftambulansetjenesten HF har et eget styre. Det er styret som tar beslutninger i 
anbudssaker. Siden helseforetaket er eid av RHF-ene, skal de adm. direktørene i de fire 
RHF-ene holdes informert. I anbud har prosjektgruppemedlemmer, styringsgruppe, 
styret i Luftambulansetjenesten HF og de adm. direktørene taushetsplikt, jf. Lov om 
offentlige anskaffelser. 
 
Styrene i RHF-ene har som regel ingen rolle i luftambulanseanbud. De får informasjon 
etter at anbudet er avgjort. I anbudet om ambulansefly i 2017 ønsket de adm. 
direktørene i RHF-ene å få økonomisk fullmakt fra styrene i RHF-ene. Dette fordi 
anbudet er stort og kostbart, og ga forpliktelser opp mot tre mrd. kroner. Denne 
økonomiske fullmakten ble gitt i likelydende styresaker i de fire RHF-styrene 
(styremøter mai-juni 2017). Ikke på noe tidspunkt før denne styresaken er det gitt 
taushetsbelagt informasjon til styret eller styreleder i Helse Nord RHF. 
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Lufttransport FW AS er et kommersielt privateid selskap som i 25 år har drevet 
ambulanseflyene på kontrakt med det offentlige. Selskapets ansvar er å levere fly og 
mannskap på beredskap etter krav i inngått kontrakt, drifte baser og fly. Helsepersonell 
i flyene (leger og sykepleiere) er ansatt i sykehusene.  
 
Babcock Scandinavian Air Ambulance AB vant anbudet for ambulansefly i 2017, i 
konkurranse med Lufttransport. Babcock er det største luftambulanseselskapet i 
Norden. De driver 7 ambulansefly og 14 ambulansehelikoptre i Finland og Sverige etter 
internasjonale og nasjonale regler for sikkerhet i luftfart.  
 
Babcock vil innen oppstart av kontrakten 1. juli 2019 ha opprettet et norsk selskap med 
de nødvendige godkjennelser fra norske luftfartsmyndigheter til å utføre 
ambulanseflyging i Norge. Luftambulansetjenesten HF vil i tiden frem til kontraktsstart 
følge den nye operatøren tett for å forsikre at alle kravene blir møtt på en 
tilfredsstillende måte.  
 
Babcock har vært i forhandlinger med pilotene i Lufttransport via Norsk Flygerforbund 
om ansettelse hos ny operatør. Babcock har opplyst Luftambulansetjenesten HF om at 
de har konkurransedyktige betingelser sammenlignet med SAS, Widerøe og Norwegian. 
Alle pilotene i Lufttransport fikk 11. mai 2018 tilbud om fast jobb i Babcock, og selskapet 
venter nå på svar på tilbudet. Som oppdragsgiver verken skal eller kan 
Luftambulansetjenesten HF forsøke å påvirke lønn, betingelser eller ansettelser. Dette er 
et forhold mellom partene i arbeidslivet. 
 
Hvorfor det ikke ble stilt krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet er besvart på 
denne nettsiden: https://helse-nord.no/nyheter/ambulanseflyberedskapen-i-helse-
nord/sporsmal-og-svar-om-ambulanseflysaken#hvorfor-ble-det-ikke-stilt-krav-om-
virksomhetsoverdragelse-i-anbudet?  
 
Kvaliteten i ny kontrakt 
Det blir i offentligheten trukket fram at Babcock vant anbudet med det tilbudet som 
scoret lavest på kvalitet. Kvalitetsforskjellene i tilbudene var svært små, og alle 
tilbudene i konkurransen var med bedre kvalitet enn det tjenesten har i dag. 
 
Av 376 krav i denne anskaffelsen er 281 krav obligatoriske krav og kontraktskrav som 
utelukkende handler om kvalitet. Av de resterende 95 kravene selskapene ble evaluert 
på, altså konkurranseelementet i anskaffelsen, handler også her alle kravene om 
kvalitet. I tillegg leveres det inn pris på tilbudet. I den endelige evalueringen av hvilket 
tilbud som er best, veier de 95 evalueringskravene 60 %, og den innleverte prisen 40 %. 
 
Tilbudene ble vektet med 60 % på kvalitet og 40 % på pris. Alle tilbudene scoret høyt på 
kvalitet. På skalaen som ble brukt, scoret ett av Lufttransports tilbud best med en score 
på 10, mens det valgte tilbudet fra Babcock scoret 9,51. Siden kvalitetsforskjellen var så 
liten, ble prisen utslagsgivende. Lufttransport lå betydelig høyere på pris: 47 mill. kroner 
årlig, eller nær 300 mill. kroner i den første seksårsperioden. 
 
Denne anskaffelsen har hatt mest fokus på kvalitet og i mindre grad på pris. Se flere 
detaljer i vedlegg 1.  
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Økonomi i ny kontrakt 
Ambulanseflytjenesten vil fra 2019 koste om lag 100 mill. kroner mer enn den gjør i dag. 
Kontraktsprisen øker fra dagens kontrakt på ca. 343 mill. kroner til ca. kr. 427 mill. 
kroner i ny kontrakt. I tillegg kommer kostnader til basefasiliteter som er skilt ut i egen 
anskaffelse. 
 
Det skilte om lag 47 mill. kroner årlig (282 mill. kroner i kontraktsperioden) mellom det 
vinnende tilbudet og det beste tilbudet fra Lufttransport. Lufttransports beste tilbud ble 
rangert som nummer tre. Med valgte reserveflyløsning utgjør forskjellen om lag 51 mill. 
kroner årlig. 
 
Det spares ikke penger på dette anbudet. 
 
Hva kan skje dersom kontrakten brytes? 
Dersom kontrakten brytes, vil det med stor sannsynlighet medføre et betydelig søksmål 
fra Babcock. Babcock vil kunne ha krav på erstatning for alt innkjøpt materiell og 
kostnader de har hatt, når de forbereder overtakelsen. De vil også kunne ha krav på tapt 
fortjeneste. 
 
Kontrakten har en kostnadsramme på 2,6 mrd. kroner. 
 
Den mest alvorlige konsekvensen er at utviklingen av luftambulansetjenesten settes 
flere år tilbake i tid. Det nye jetflyet på Gardermoen med kapasitet til å flytte flere 
pasienter og leger raskt over hele landet inkludert Svalbard uteblir. Det samme skjer 
med en rekke tiltak for økt sikkerhet i tjenesten. Det kommer ikke nye fly med nytt 
navigasjons- og sikkerhetsutstyr. Også opprettelsen av ekstra bakvakt som ligger i ny 
kontrakt uteblir.  
 
Dersom kontrakten brytes, kan man ikke forlenge dagens kontrakt lovlig. Den må da 
enten forlenges ulovlig eller det må gjennomføres en hasteanskaffelse med de følger det 
måtte få for kvalitet og kostnader. I tillegg kommer utfordringen med en ny krevende 
overgang fra en privat operatør til et eventuelt offentlig flyselskap, når den midlertidige 
kontrakten sies opp. Det er ikke gitt at denne overgangen vil bli noe enklere enn 
situasjonen tjenesten står i nå. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Det viktigste framover er at pasientene får luftambulanse, når de skal. Helse Nord RHF 
og Luftambulansetjenesten HF arbeider godt med tiltak som kan avhjelpe utmeldinger 
av de ordinære flyene. 
 
Likevel er det igjen nødvendig å understreke at situasjonen vi står i, ikke er ønskelig. 
Helse Nord RHF beholder krisestaben inntil videre. Pr. tiden er den fortsatt i gul 
beredskap, noe som vil si at vi fortsetter med tett overvåking av fly i beredskap. Dette 
innebærer blant annet daglige rapporteringer fra helseforetakene, de regionale 
helseforetakene og Luftambulansetjenesten HF. 
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Adm. direktør er fornøyd med de tiltakene som så langt er satt inn eller planlagt satt inn 
til erstatning for ambulansefly. Vi erkjenner at situasjonen allikevel er krevende og at 
tiltakene fullt ut ikke kompenserer for utmeldte fly. Derfor er det viktig å jobbe videre 
med kompenserende tiltak på kort og lang sikt. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om luftambulansetjenesten, ustabil drift til 

orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å holde styret på egnet måte orientert om 
utviklingen i beredskapen i luftambulansetjenesten. 
 

3. Styret støtter adm. direktørs vurdering med hensyn til fortsatt behov for 
kompenserende tiltak og ber om at det jobbes videre med aktuelle tiltak på kort og 
lang sikt.  

 
 
Bodø, den 14. mai 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Notat fra Luftambulansetjenesten HF ad. ambulanseflyanskaffelsen 2019 - 

de viktigste endringene fra 1. juli 2019 
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Ambulanseflyanskaffelsen 2019 

Dette er de viktigste endringene i ambulanseflytjenesten fra 1.juli 2019.   

- Nye kortbanefly på alle baser – har mer effektive motorer, er noe raskere og har ny, 

moderne cockpit. 

 

- Nyeste versjon av sikkerhets og navigasjonsutstyr - I forhold til dagens 

ambulansefly blir de nye utstyrt med et forbedret system for satellittbaserte 

instrumentinnflygninger. Systemet har høyere presisjon, noe som øker sikkerheten 

generelt, samt gir lavere innflygingsminima på enkelte flyplasser.  

 

- De konvensjonelle innflygingshjelpemidlene forbedres - Flyene utrustes og 

godkjennes for såkalt ILS CAT II innflyging, noe som gir lavere innflygingsminima på 

flyplasser som er godkjent for slik innflyging. Blant annet på Gardermoen, hvor de 

nye ambulanseflyene vil få forbedret gjennomføringsevne ved tåke og 

lavsiktsoperasjoner.  

 

- Synthetic Vision – Et hjelpemiddel som skal bidra til å gi piloten bedre 

situasjonsforståelse i form av et tredimensjonalt «bilde» av terreng og hindringer 

presentert på en skjerm i cockpit. God situasjonsforståelse er særlig viktig for sikker 

navigasjon under utklatring, innflyging og avbrutt innflyging til flyplasser omgitt av 

krevende terreng. 

- Flyene får datakommunikasjon – raskere overføring av pasientdata mellom fly og 

sykehus. Gir bedre grunnlag for rask, riktig og sikker pasientbehandling. 

 

- Flight Data analyseprogram – system som registrerer flyenes bevegelser og ytelser. 
Analyseverktøy for å forebygge feil og utvikle sikre prosedyrer. Et viktig verktøy 
innen proaktivt flysikkerhetsarbeid. 
 

- Ny oppdatert medisinsk innredning - bedre tilpasset fremtidig spesialutstyr for 

pasientbehandling. 

 

- Tjenesten får et mellomstort jetfly med base på Gardermoen – det har større kabin, 

større lasteevne og vesentlig høyere flyhastighet og rekkevidde enn kortbaneflyene. 

Vesentlig bedre plass for pasientbehandling i kabinen. Særlig gunstig for pasienter 

som trenger flere behandlere og mye teknisk utstyr med seg under transport. Ved 

særlige behov kan flyet brukes til oppdrag på Svalbard og i utlandet.  
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- Overlappende vaktsystem – Vakta ved de ulike basene starter og slutter på ulike 

tidspunkt slik at vaktbyttene ikke kommer samtidig.  Fleksibiliteten gjør tilgangen på 

fly mer stabil gjennom døgnet og gir bedre utnyttelse av mannskapenes lovlige 

flytid.  

 

- Flybytte ute på base - Ved teknisk ettersyn eller feil, flys reserveflyet direkte til den 

aktuelle basen og gjennomfører flybytte der. Slik opprettholdes beredskapen ved 

basen, fordi besetningen ikke bruker flytid på å hente reservefly, men får det levert.  

 

- Etablering av bakvaktsordning – En besetning er til en hver tid i bakvakt og kan 

settes inn ved sykdom og fravær. Dette gir økt tilgjengelighet og bedre beredskap. 

 

- Beredskap for ekstraordinære hendelser – Operatør må stille med piloter og 

teknikere ved ekstraordinære hendelser. Gir større kapasitet ved store hendelser. 

 

- Krav om kvalitetssertifisering  - må ha et sertifisert kvalitetssystem. Sikrer høy 

kvalitet hos leverandøren og at man driver kontinuerlig forbedring. 

 

- Krav til miljø – alle tilbud er evaluert på ulike miljøkrav og det er et nytt krav om at 

leverandøren må ha en miljøsertifisering.  

 

- Oppfølging etter alvorlige ulykker og hendelser – operatøren har laget systemer for 

oppfølging av ansatte og pårørende etter alvorlige ulykker og hendelser. Dette gir en 

større grad av trygghet for personell om ulykken skulle inntreffe.  

 

I tillegg iverksettes: 

- Flylege i Kirkenes – Helse Nord har besluttet å bemanne sykehuset i Kirkenes med en 

anestesilege i vakt fra sommeren 2019, som blir med flyet ut ved behov. 

 

- Forbedrings- og effektiviseringsprosjekt – et omfattende utredningsprosjekt er nylig 

iverksatt, og forslag til tiltak innen ambulanseflytjenesten vil bli framlagt innen juni 

2018. 
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