
 

 

 

Møtedato: 23. mai 2018 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2018/12-45/012       Bodø, 16.5.2018 

 

Styresak 76-2018/4 e-post av 9. mai 2018 fra Salten Regionråd med 

vedlegg ad. Uttalelse vedrørende situasjonen 

omkring beredskapen i luftambulansetjenesten 

    Kopi av e-posten med vedlegg var ettersendt. 
    Saken kommer i tillegg til tidligere utsendt saksliste. 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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Eitran Tina Mari

Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no>
Sendt: onsdag 9. mai 2018 19:03
Til: postmottak@hod.dep.no
Kopi: Petter J. Pedersen; Ida Maria Pinnerød; Heidi Robertsen; helse-

omsorg@stortinget.no; Eirik Sivertsen; margunn.ebbesen@stortinget.no; 
wilfred.nordlund@stortinget.no; kjell-borge.freiberg@stortinget.no; 
asunn.lyngedal@stortinget.no; jonny.finstad@stortinget.no; 
siv.mossleth@stortinget.no; hanne.dyveke.sottar@stortinget.no; 
mona.fageras@stortinget.no; Vorland Lars Harry; Postmottak-RHF 
(postmottak@helse-nord.no); oj@luftambulansetjenesten.no; 
fmnojle@fylkesmannen.no; Beiarn kommune; Postmottak Bodø Kommune; 
Fauske kommune; Gildeskål kommune; Hamarøy kommune; Meløy 
kommune; Saltdal kommune; Steigen kommune; Sørfold kommune; 
postmottak@rodoy.kommune.no; Avisa Nordland; 
redaksjonen@saltenposten.no; mt@bedriftskompetanse.no

Emne: Uttalelse vedrørende situasjonen omkring beredskapen i 
luftambulansetjenesten

Vedlegg: AU-sak 4318 -Vedtak - uttalelse vedørende luftambulansetjenesten.pdf

Til 
Helse- og omsorgsdepartementet v/helseminister Bent Høie 
 
Kopi til 
Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget 
Nordlandsbenken på Stortinget 
Helse Nord v/direktør Lars Vorland og styreleder Marianne Telle 
Luftambulansens Helseforetak v/direktør Øyvind Juell 
Fylkeslegen i Nordland  
Kommunene i Salten Regionråd 
Media 
 
Vedlagt følger en uttalelse fra Arbeidsutvalget i Salten Regionråd vedrørende den kritiske situasjonen rundt 
beredskapen til luftambulansetjenesten.  
 
Vi ber om at helseministeren iverksetter snarlige tiltak for å sikre en akseptabel beredskap innenfor 
luftambulansetjenesten. 
 
Uttalelsen sendes kun elektronisk. 
 
Med vennlig hilsen 
Salten Regionråd 
 
Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder  
 
Tlf: +47 75 54 86 00 
Mobil: +47 936 15 198 
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø   
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø 
kjersti.bye.pedersen@salten.no   
www.salten.no  
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 Salten Regionråd  Dokument:  au-sak 4318 -vedtak - uttalelse vedørende luftambulansetjenesten 
 Arbeidsutvalget  Side: 1 av 1 
 

Rett utskrift: KBP    Dato: 09.05.18 
  

 

 

Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Arbeidsutvalget i Salten Regionråd  
Dato: Møte 9. mai 2018  

 
Sak: AU-sak 43/18 

 
Uttalelse vedrørende den kritiske situasjonen omkring beredskapen i luftambu-
lansetjenesten 

 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom de ti kommunene Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er Nord-
Norges største region med om lag 83 000 innbyggere, og utgjør en tredel av Nordland fylkes 
befolkning. 

Salten Regionråd deler den sterke bekymringen til Vest-Finnmark Regionråd og Øst-
Finnmark Regionråd vedrørende den kritiske situasjonen som har oppstått omkring bered-
skapen i luftambulansetjenesten. Dette er en uholdbar situasjon og det må snarest tas grep 
for å forebygge at det i ytterste konsekvens kan gå liv tapt som følge av situasjonen. 

Salten Regionråd ber helseminister Bent Høie om snarest å få på plass løsninger sammen 
med Helse Nord og Luftambulansens Helseforetak, som sikrer en luftambulansetjeneste på 
et normalt nivå. Det er 14 måneder til ny operatør er på plass, og en løsning med back-up 
fra forsvaret anses ikke som tilfredsstillende frem til 1. juli 2019.  

Det forventes også at helseministeren ber Helse Nord om å gjennomføre en risiko- og sår-
barhetsanalyse av den oppståtte situasjonen, slik at vi kan unngå at en tilsvarende situasjon 
oppstår ved en senere anledning. Parallelt med dette ber vi om at Riksrevisjonen får i opp-
gave å revidere anbudsprosessen (herunder anbudskriterier og vekting av disse), ringvirk-
ninger og konsekvenser av valgte anbudsløsning, samt avdekke viktige læringseffekter som 
grunnlag for beslutninger om fremtidig eierskap og organisering av luftambulansetjenestene 
i Norge.     
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