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Bakgrunn 
 
I forbindelse med helsereformen fikk de regionale helseforetakene ”sørge for” ansvaret for 
luftambulansetjenenesten innen sine respektive regioner. Ansvaret for en enhetlig og godt 
koordinert nasjonal tjeneste ble med dette fordelt på de fem regionale helseforetakene. 
 
Sykehusreformen gir nye muligheter for samarbeid om luftambulansetjenesten. De regionale 
helseforetakene fremmer derfor likelydende saker for sine respektive styrer om å opprette et 
felles ansvarlig selskap (ANS) for å koordinere luftambulansetjenesten i Norge. 
 
Opprettelse av et eget, felles selskap for tjenesten vil gi helseforetakene mulighet til å 
organisere tjenesten slik at krav til nasjonal og likeverdig tjeneste ivaretas, samtidig som 
ressursbruk kan effektiviseres. De fem regionale helseforetakene har gjennom to 
prosjektgrupper arbeidet med grunnlaget for å etablere en felles tjeneste, Helseforetakenes 
Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansen). Prosjektgruppenes arbeid og 
anbefaling fra styringsgruppen (AD-møtet for de fem RHF-ene) ligger til grunn for saken som 
nå legges frem for styrene. 
 
 
 
Kommentarer 
 
Formål, eierforhold og lokalisering 
 
Selskapet har som formål å drive den flyoperative luftambulansetjenesten som i dag utøves av 
deltakerne. Det skal legges vekt på å utvikle en nasjonal tjeneste som skal gi befolkningen en 
forsvarlig og likeverdig luftambulansetjeneste integrert i øvrige helsetjeneste med basis i 
”sørge for” ansvaret.   
 
Det nye selskapets aktivitet vil bli koordinert mot det arbeidet som har vært gjort i Sosial og 
Helsedirektoratet. Dette er således tatt hensyn til i Statsbudsjettet for 2004. 
 
 



Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS foreslås som et ansvarlig selskap eid 
av de regionale helseforetakene i Norge med følgende eierfordeling: 

Helse Nord RHF    20 % 

Helse Midt-Norge RHF  20 % 

Helse Vest RHF   20 % 

Helse Sør RHF   20 % 

Helse Øst RHF   20 % 

Selskapet lokaliseres til Bodø. 

Styrende dokumenter 
 
Det er utarbeidet forslag til: 

 Selskapsavtale 
 Partneravtale 
 Forretningsplan 

 
Disse dokumentene vil danne grunnlag for selskapet i den nevnte rekkefølgen. Selskapsavalen 
vil være et offentlig dokument, mens de to øvrige dokumentene er unntatt offentlighet. Disse 
tre dokumentene følger denne saken som trykte vedlegg. 
 
I tillegg er det utarbeidet følgende dokumenter 

 Kost/nytteanalyse (et notat og et regneark) 
 Budsjett 
 Forklaring inntektsavregning  
 Navn og logo 

 
Disse dokumentene foreligger som utrykte vedlegg til saken. 
 
Konklusjoner og anbefalinger 
 
Kost-nytte analysen viser at et felles ANS i forhold til at hvert av de regionale helseforetakene 
skulle bygge opp egen luftambulansetjeneste, vil gi en årlig samfunnsmessig besparelse på 10 
mill. kroner de første driftsårene, stigende til 30 mill. kroner fra femte driftsår og videre til 35 
mill. kroner fra syvende driftsår. Neddiskontert nåverdi av forskjellen mellom drift i fem 
separate foretak og et felles ANS vil være 150 mill kroner i perioden. De største fordelene 
ligger i koordinert drift og gjennom å samordne innkjøpene. Det er ikke beregnet 
inntektspotensial som ligger i strukturelle endringer dannelsen av Luftambulansen vil kunne 
gi. Det ligger som en forutsetning i forretningsplanen at styret for ANS-et skal arbeide for å ta 
ut gevinstpotensialet som ligger i kost-nytte analysen på vegne av RHF-ene. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Forslag til vedtak: 
 
 

1. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS, til daglig benevnt 
Luftambulansen, blir stiftet under forutsetning om tilsvarende vedtak i de andre 
regionale helseforetakene. 

 
2. Selskapet skal legge følgende dokumentasjon (vedlagt) til grunn for sitt arbeid: 

 Selskapsavtale 
 Partneravtale 
 Forretningsplan 

Avtalene er opplistet i prioritert rekkefølge som bestemmende for virksomheten. 
 

3. Selskapsavtalen er et offentlig dokument, mens forretningsplan og partneravtale 
unntas offentlighet. 

 
4. Luftambulansen stiftes med en egenkapital på 1 mill kroner, fordelt med 20 % på hvert 

RHF. 
 

5. Styring og kontroll skjer gjennom selskapsmøtet og styret. 
 

6. Det oppnevnes et styre på seks personer. Administrasjonen i hvert RHF gis fullmakt til 
å utpeke et styremedlem med varamedlem. I tillegg utpekes en styreleder i samarbeid 
mellom RHF-ene. 

 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
1. Selskapsavtale 
2. Partneravtale 
3. Forretningsplan 
4. Kost/nytteanalyse (et notat og et regneark) 

 
 
Utrykte vedlegg: 
1. Budsjett 
2. Forklaring inntektsavregning  
3. Navn og logo 
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