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Styresak 113–2022/8 Spørsmål besvart i Stortinget: 
Landingsplass for helikopter ved Kirkenes 
sykehus 

 

Formål 
I denne saken orienteres styret om spørsmål besvart i Stortinget med relevans for 
foretaksgruppa Helse Nord. 
 

Innledning 
Helse- og omsorgsministeren har skriftlig til Stortinget besvart spørsmål om etablering 
av landingsplass for helikopter ved sykehuset i Kirkenes. Spørsmålet er stilt av Irene 
Ojala (PF), og besvart 8. juli. 
 

Spørsmål 
Irene Ojala (PF): Hvorfor hastet det mer for det framtidige Hammerfest sykehus med 
etablering av landingsplass for helikopter enn for sykehuset i Kirkenes, og hva skal til 
for at Kirkenes sykehus får ferdigstilt sin landingsplass for helikopter? 
 

Begrunnelse 
Stortinget vedtok i revidert budsjett for 2022 økt bevilgning til tilpasning av 
landingsplasser for nye redningshelikoptre ved Sykehuset Namsos og Hammerfest 
sykehus, i tråd med regjeringens forslag. Prosjektene planlegges sluttført i 2023.Ifølge 
proposisjonen er Hammerfest sykehus et av sykehusene i landet med flest landinger 
med redningshelikopter. Det er også det eneste av sykehusene i landet hvor 
redningshelikopter lander ukentlig som ikke har egen landingsplass for helikopter. Det 
er derfor behov for å etablere en egen landingsplass direkte tilknyttet sykehuset når nye 
Hammerfest sykehus nå skal bygges. Departementet orienterte videre om at det legges 
til grunn at tilpasninger ved andre sykehus som ikke er omfattet i kostnadsrammen til 
NAWSARH eller er omtalt i dette forslaget, finansieres innenfor de ordinære 
budsjettrammene for de regionale helseforetakene. 
 
Nye Kirkenes sykehus ble åpnet på Skytterhusfjellet i 2018, uten at 
helikopterlandingsplassen eller basen til de som opererer den, var bygget. 
Landingsplassen og nødvendige fasiliteter til personellet er fortsatt ikke ferdigstilt. 
Helikopterlandingsplass var opprinnelig prosjektert og planlagt finansiert som del av 
det totale byggeprosjektet. Sykehuset i Kirkenes er forberedt for ny 
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helikopterlandingsplass. Grunnarbeider er gjort og overføringstunnel fram til sykehus er 
ferdigstilt. Kirkenes Sykehus har i dag en landingsplass for helikopter med midlertidig 
brukstillatelse. Selv om helikopterlandingsplass opprinnelig var planlagt finansiert som 
del av det totale byggeprosjektet, måtte midlene omprioriteres underveis i prosjektet. 
Helikopterlandingsplass på nye Kirkenes sykehus er enda ikke ferdigstilt på grunn av 
manglende bevilgninger. 
 
Stortinget bevilget i juni 2022 ekstra midler til landingsplass ved det nye Hammerfest 
sykehus, som ikke er ferdigstilt, mens det ikke ble bevilget ekstra midler til 
landingsplass ved Kirkenes sykehus, som er i drift og som ligger lengst unna 
Universitetssykehuset i Tromsø, i tillegg til at det ligger mot Russland og store 
havområder i Arktis. 
 

Svar 
Ingvild Kjerkol (Ap): De nye redningshelikoptrene er et vesentlig løft for landets 
redningstjeneste og luftambulansekapasitet, og vil bidra til raskere og bedre 
pasienttransport under nærmest alle slags værforhold. Når innfasingsarbeidet er 
gjennomført, vil beredskapen være vesentlig forbedret.  
 
Dagens Sea King redningshelikoptre lander ved de fleste av landets akuttsykesykehus, 
men det er kun et mindre antall som har landingsplasser tilpasset redningshelikopter på 
sykehuset. I mange tilfeller benyttes parkeringsplasser, idrettsbaner eller flyplasser i 
nærheten. Som det vises til i spørsmålet, er Hammerfest sykehus anført som et av 
sykehusene i landet med flest landinger med redningshelikopter. Det er også det eneste 
av sykehusene i landet hvor redningshelikopter lander ukentlig, og hvor det ikke er egen 
landingsplass for helikopter.  
 
Det nye redningshelikopteret, SAR Queen, er nå tatt i bruk ved helikopterbasen på 
Banak. Det var derfor viktig å starte prosessen med etablering av 
helikopterlandingsplass ved nye Hammerfest sykehus slik at denne står ferdig når nytt 
sykehus tas i bruk. Stortinget vedtok i revidert budsjett for 2022 økt bevilgning til 
tilpasning av landingsplass i Hammerfest.  
 
I utgangspunktet er de regionale helseforetakene som har ansvaret for å vurdere og 
planlegge behovet for tilpasning av landingsplasser ved sykehus i regionen, utover tiltak 
som har ligget i kostnadsrammen for anskaffelsesprosjektet for nytt redningshelikopter 
(NAWSARH). Helse Nord RHF avsatte opprinnelig midler i økonomisk langtidsplan for å 
tilrettelegge for landing for SAR Queen ved Kirkenes sykehus. I mellomtiden er det 
etablert en ny ambulansehelikopterbase med helikopterlandingsplass som har 
midlertidig brukstillatelse, og hangar for helikopteret. Helse Nord RHF har opplyst om at 
det frem til 2019 har vært et snitt på ca. 8 landinger med redningshelikopter per år. 
Ambulansehelikopteret har et helt annet bruksmønster med nesten daglige landinger.  
 
I økonomisk langtidsplan for Helse Nord RHF legges det opp til at Finnmarkssykehuset 
HF skal eie egne basefasiliteter. Styret i Helse Nord RHF har besluttet å øke bevilgningen 
til permanent landingsplass for ambulansehelikopter inkl. basefasiliteter i Kirkenes til 
54 millioner kroner til sammen i 2024 og 2025. Helse Nord RHF har informert meg om 
at det gjøres vurderinger rundt alternativene i Kirkenes, og det mest aktuelle er å gjøre 
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dagens løsning permanent. Detaljer må utredes videre, og det er satt av midler i 
økonomisk langtidsplan for gjennomføring. 
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