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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 å drifte 
luftambulansen i offentlig regi. Spørsmålet er stilt av Marian Hussein (SV)og besvart 12. 
desember. 

Spørsmål  
I Dagens Næringsliv kan vi lese at dagens operatør av deler av luftambulansetjenestene, 
Babcock, selges til ukjente eiere og at Luftambulansetjenestene HF ikke har oversikt 
over hvem de nye eierne er, eller hvor de opererer. 
 
Hvilke grep gjøres for å redusere risiko, og hvordan følges planen om å tilbakeføre 
ansvaret for å drifte luftambulansen i offentlig regi opp, slik det er lovet i 
Hurdalserklæringen? 
 
Svar 
Ingvild Kjerkol: Det er de regionale helseforetakene som eier Luftambulansetjenesten 
HF. Helse- og omsorgsdepartementet sendte 18. november i år et brev til Helse Midt-
Norge RHF hvor det ble bedt om en orientering om det forestående eierskiftet og 
opplysninger om ny eier. Det ble videre bedt om en risikovurdering og informasjon om 
eventuelle avtalemessige forhold eierskiftet berører. Departementet mottok 5. 
desember en slik orientering fra Helse Midt-Norge RHF. 
 
På bakgrunn av henvendelsen fra Helse- og omsorgsdepartementet, ble Advokatfirmaet 
BAHR engasjert av Luftambulansetjenesten HF til å bistå med undersøkelser og 
risikovurderinger av den fremtidige eieren, Ancala Partners. BAHR opplyser at de har 
opplevd at Ancala har vært imøtekommende og har samarbeidet gjennom å dele 
informasjon som virksomheten ikke har vært rettslig forpliktet til. Partene inngikk en 
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konfidensialitetsavtale som har gitt BAHR tilgang til informasjon under den forutsetning 
at de ikke gir denne videre. 
 
Det at Ancala i utgangspunktet ikke deler informasjon om investorenes identitet 
offentlig anses av BAHR som standard for denne typen virksomhet. Bakgrunnen for 
dette er blant annet at institusjonelle investorer ikke ønsker detaljert informasjon om 
sine investeringer i offentligheten. 
 
BAHR er tydelige på at de gjennom sine undersøkelser og informasjon fra Ancala har fått 
innsyn i identiteten til alle investorene og de reelle rettighetshaverne i Ancala. 
Konklusjonen fra Luftambulansetjenesten HF og Helse Midt-Norge RHF er at 
gjennomgangen ikke har avdekket informasjon som tilsier at befolkningens tilgang til 
forsvarlige luftambulansetjenester påvirkes av eierskiftet. Det er heller ikke avdekket 
forhold som tilsier at eierskiftet vil få betydning for risikovurderingen av Babcock som 
leverandør av ambulanseflytjenester. 
 
I Hurdalsplattformen fremgår det at regjeringen vil forberede statlig overtakelse av 
luftambulansetjenesten, og utrede modeller for samarbeid med ideelle for å avskaffe 
anbud i tjenesten. Departement har utlyst et oppdrag om å utrede økonomiske og 
administrative konsekvenser av ulike modeller for drift av luftambulansetjenesten. 
Arbeidet skal oppsummeres i en rapport som er planlagt ferdigstilt til juni 2023. Når 
dette beslutningsgrunnlaget er på plass vil regjeringen ta stilling til videre veivalg. Jeg 
ser det som naturlig at man i den sammenheng også reflekterer over de forholdene man 
har fått belyst ved dette forestående eierskiftet. 
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