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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 enheltlig og bra 
koordinert tjeneste ble med dette fordelt på fem instanser.  
 
Som forarbeid til de vedtatte endringer ble det i 2001 nedsatt en arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra Sosial- og helsedepartementet og Rikstrygdeverket. I rapporten Ny 
organisering av luftambulansetjenesten fra 01.01.2002. En intern arbeidsgrupperapport av 
21. september 2001 fremmer arbeidsgruppen forslag om en arbeidsdeling mellom det nye 
Sosial- og helsedirektoratet og de fem regionale helseforetakene. Sosial- og helsedirektoratet 
er gjennom dette tillagt vesentlige samordningsoppgaver og ansvar bl.a. knyttet til sikkerheten 
i tjenesten. Det er også etablert et nasjonalt råd for å ivareta nødvendige 
samordningsoppgaver. Sosial- og helsedirektoratet ivaretar sekretariatsfunksjoner og ”drift” 
av rådet. 
 
Med bakgrunn i dette har de administrerende direktører i de regionale helseforetakene 
vurdert: 

 
 Eksisterende tjenestetilbud, ansvarsforhold og oppgavefordeling i 

luftambulansetjenesten 
 Faglige og organisatoriske utfordringer for luftambulansetjenesten  
 Aktuelle samarbeidsområder og samarbeidsløsninger mellom de regionale 

helseforetakene 
 
De administrerende direktørene legger med dette fram en felles innstilling for styrebehandling 
i landets fem helseregioner. 
 

1. Fremtidig organisering – vurdering og anbefaling 

1.1. Organisering av den flyoperative virksomheten i LA-tjenesten i et eget ANS 
Den vedtatte arbeidsdelingen mellom de regionale helseforetakene og Sosial- og 
helsedirektoratet er uklar og lite egnet til å befeste og ivareta de formelle ansvarsforhold og 
nødvendig sikkerhet i luftambulansetjenesten. 
 



 

Erfaringene etter ett års drift viser at det er svært krevende å følge opp tjenesten, særlig på den 
flyoperative siden. Forvaltning av kontrakter og iverksetting av ny anskaffelsesprosess mv. 
krever kompetanse og ressurser langt utover hva de regionale helseforetakene har satt inn til 
nå.  
 
Samtidig er det et krav at de regionale helseforetakene skal samordne sin virksomhet og at 
tjenesten skal fremstå som en nasjonal tjeneste. Nasjonalt råd for luftambulansetjenesten som 
skulle ivareta i alle fall deler av denne samordningen har ikke de nødvendige forutsetninger 
for å ivareta dette. 
 
Forståelsen av de regionale helseforetakenes ”sørge for-”ansvar er i denne sammenheng 
avgjørende. Dette ansvaret omfatter et totalansvar for planlegging, forvaltning og drift av de 
tjenester og oppgaver som inngår. I dette perspektivet har de regionale helseforetakene det 
fulle juridiske ansvar for tjenesten uavhengig av hvordan arbeidsdelingen gjøres i praksis. Ut 
fra dette er den vedtatte arbeidsdeling ikke i samsvar med det formelle lovgrunnlag.  
 
Med bakgrunn i dette mener de administrerende direktørene det er nødvendig å etablere en 
organisasjonsform som klargjør de formelle og lovmessige ansvarsforhold og som samtidig 
sikrer kontinuiteten og en ytterligere utvikling av kompetansen på regionalt nivå. 
 
Denne vurderingen gis tilslutning gjennom den nylig gjennomførte systemrevisjon av 
luftambulansetjenesten samt fra Helsedepartementet og Sosial- og helsedirektoratet.  
 
Helsedepartementet understreker følgende krav og forventninger til organiseringen: 

- At kravet om en nasjonal og likeverdig tjeneste ivaretas gjennom en interregional 
samordning. 

- At den medisinske og den flyoperative virksomheten søkes integrert 
- At tjenesten skal være en integrert del av den samlede ambulansetjeneste og den 

øvrige helsetjeneste. 
 
En har drøftet to hovedmodeller for en fremtidig organisering. Begge modellene har som 
målsetting å ivareta det totale ansvar og alle oppgaver tilknyttet luftambulansetjenesten. 
Begge modellene forutsetter også at de aktuelle arbeidsoppgavene og ressursene som i dag 
ligger i Sosial- og helsedirektoratet overføres til de regionale helseforetakene. 
 

 Kompetansesenter-modellen 
I denne løsningen samles nødvendig kompetanse i ett regionalt helseforetak eller hos en annen 
hensiktsmessig instans. Dette blir en form for samarbeidsmodell hvor ansvaret fortsatt 
tilligger det enkelte regionale helseforetak, men hvor en sikrer koordinering og ensartet og 
kvalitativ lik saksbehandling for alle. Beslutninger som avviker fra kontraktsfestede forhold 
vil måtte fattes i det enkelte RHF. 
 

 Et interregionalt ANS 
I h.t. helseforetaksloven (§42) må en slik felles virksomhet organiseres som et ansvarlig 
selskap (ANS). Et formalisert selskap med eget styre oppnevnt av RHF-ene, vil kunne ha stort 
nok omfang til at et fagmiljø kan etableres. Det må legges opp til at et slikt selskap har 
totalansvar for tjenesten, med unntak av den medisinske delen som av hensyn til 
samordningsbehovet i forhold til de øvrige helsetjenester best ivaretas på RHF- eller HF-nivå.  
 



 

Av de løsninger som er vurdert anbefaler de administrerende direktørene RHF at 
luftambulansetjenesten ivaretas ved at det etableres et ANS eiet av de regionale 
helseforetakene i fellesskap. Hovedargumentene for at en velger ANS fremfor en løsere 
modell er bl.a. at dette: 
 

- tydeliggjør de regionale helseforetakenes ansvar og myndighet 
- ivaretar en forpliktene nasjonal samordning og en koordinert og likeverdig utvikling 

av tjenesten 
- gir mulighet til nødvendig oppbygging og samling av kompetanse  
- bidrar til rasjonell utnyttelse av økonomiske og personellmessige ressurser 

 
Det legges opp til at et ANS for luftambulansetjenesten overtar følgende oppgaver og 
kontraktsansvar: 
 

- All virksomhet og alle kontrakter knyttet til luftambulansetjenestens flyoperative 
virksomhet 

- Kontrakt vedrørende Flykoordineringssentralen i Tromsø 
- Alle kontrakter som vedrører luftambulansetjenesten og som ivaretas av Sosial- og 

helsedirektoratet 
 
Det anbefales at selskapet opprettes fra 01.01.2004. 
 

1.2. Juridisk vurdering 
En organisering av tjenesten i et ANS hvor de 5 regionale helseforetakene er deltaker/eiere, 
innebærer at eierne er solidarisk ansvarlig for selskapets totale forpliktelser (én for alle – alle 
for én). Innad kan deltakerne avtale at de hefter for en andel, f.eks 1/5, av selskapets 
forpliktelser.  
 
Et ANS er et eget rettssubjekt, og kan inngå avtaler og også stevnes for retten. Dersom 
selskapet ikke kan oppfylle sine forpliktelser, kan rettighetshaverne gå direkte på deltakerne. 
Det har således ingen rettslig betydning om eventuelle avtaler inngås av ANS’et eller av hver 
enkelt deltaker.  
Men når det først er opprettet et selskap som skal ivareta forvaltningen av 
luftambulansetjenesten på vegne av de regionale helseforetakene, kan det være 
hensiktsmessig at avtalene foreligger mellom selskapet og operatørene. Operatørene får én 
kontraktspart å forholde seg til, og avtalene kan utformes slik at de på en best mulig måte 
sikrer en mest mulig effektiv forvaltning av den samlede, nasjonale luftambulansetjenesten. 
Alternativt kan kontraktene signeres på RHF-nivå for en enhetlig forankring av det samlede 
”sørge for”-ansvaret i de regionale helseforetakene, som også står til ansvar ovenfor 
Helsedepartementet, jfr. også pkt. 2.6 vedr. forankring av særlig viktige beslutninger i 
RHFene.  En slikt løsning betyr ikke at det åpnes for direkte kommunikasjon mellom RHF-
nivå og operatør. 
 
Når det gjelder ansvarsforholdet mellom flyoperatør – ANS – RHF, for eksempel i 
forbindelse med ulykker, reguleres dette gjennom flere sett lover og regler. Flyoperatøren har 
et hovedansvar for at sikkerheten er ivaretatt. Denne er videre ansvarlig for sine egne ansatte. 
I forhold til våre ansatte og våre pasienter, har vi et objektivt ansvar. Luftambulansetjenesten 
er å regne som helsetjeneste, og vårt valg av leverandør av denne tjenesten er vårt ansvar. 
ANS’et og deltakerne er likestilt, og det skilles derfor ikke mellom dem. Dersom ANS’et eller 



 

deltakerne skulle komme i ansvar som følge av forhold hos en flyoperatør, kan 
selskapet/eierne søke dette tilbake fra operatøren. 
 
Selskapslovens § 2-3 inneholder bestemmelser om hva som må inn i selskapsavtalen: 
Bestemmelser om:  

- selskapets firma 
- navn og bosted for samtlige deltakere 
- selskapets formål 
- den kommune der selskapet skal ha sitt hovedkontor 
- hvorvidt deltakerne skal gjøre innskudd, og i tilfelle den verdi 

innskutte eiendeler har. 
 
I tillegg kan selskapsavtalen inneholde bestemmelser om intern ansvarsfordeling mellom 
deltakerne (hver hefter for 1/5) kfr § 2-5 (2) 
 
Det anbefales at en beholder ANS og ikke velger DA (delt ansvar) da dette vil gi feil signal 
utad. 
 
I tillegg kan avtalen evt. ha bestemmelser om: hvem som er medlemmer av selskapsmøtet, 
innkalling til selskapsmøte, fullmektig, stemmerett, føring av protokoll, styre, tjenestetid i 
styret, valg av leder, beslutningsdyktighet, fjerning av styremedlem, deltakernes 
forvaltningsmulighet, selskapets representasjon, konkurranseforbud, fordeling av 
overskudd/underskudd, utdeling, eierskifte, forkjøpsrett, uttreden, utelukking, oppløsing, 
avvikling. 
 

1.3. Den medisinske virksomheten 
Det legges opp til at den medisinske delen av virksomheten ivaretas på regionalt nivå (evt. på 
HF-nivå). På den måten vil en best kunne ivareta nødvendig samordning i forhold til de 
øvrige helsetjenester. Operativ drift og medisinsk virksomhet må også samordnes innenfor 
den selskapsdannelsen som gjøres. Dette må sikres bl.a. ved at det tilsettes særskilt medisinsk 
kompetanse i ANS-et og evt. gjennom styrets sammensetning. Det må videre utformes 
vedtekter som sikrer dette og som gir de regionale helseforetakene god mulighet til å ivareta 
nødvendig styring og lovansvar. RHF vil fortsatt ha sitt lovpålagte ”sørge for”-ansvar og i det 
også sitt overordnete systemansvar for de prehospitale akuttmedisinske tjenestene som ikke 
kan delegeres til et ANS.  
 

1.4. Lokalisering av et ANS for luftambulansetjenesten 
I spørsmålet om lokalisering har en i fellesskap vurdert hvilke kriterier som bør oppfylles og 
ligge til grunn for en slik vurdering. En har deretter lagt til rette for at de enkelte regionale 
helseforetak har kunnet komme med skriftlige innspill og anbefalinger i forhold til disse 
kriteriene: 
 

a) Hvilken kompetanse som finnes innen det enkelte RHF (eller HF) i dag 
 
b) Mulighet for rekruttering av ønsket kompetanse 
 
c) Kommunikasjonsmessig tilgjengelighet mht møter annen samhandling 
 
d) Tjenestens omfang; aktivitet og antall enheter innen den enkelte helseregion 
 



 

e) Muligheter for samlokalisering med et RHF/HF 
 
f) Nærhet til støttefunksjoner og muligheter for ”deling” av aktuell kompetanse; for 

eksempel administrasjon, juridisk kompetanse, merkantile tjenester 
 
g) Nærhet til medisinske miljøer 
 
h) Nærhet til de mest sentrale samarbeidspartnere og kompetansemiljøer som for 

eksempel luftfartsmyndigheter, Sosial- og helsedirektoratet, operatører, teknikk, 
kommunikasjon, flysikkerhet o.s.v. 

 
 
Helse Nord RHF, Helse Øst RHF og Helse Vest RHF har fremmet forslag om lokalisering til 
henholdsvis Bodø, Oslo og Stavanger. Innspillene fra Helse Nord RHF, Helse Øst RHF og 
Helse Vest RHF følger vedlagt. Innspillene er oppsummert nedenfor: 



 

 
Kriterier Helse Nord - Bodø Helse Øst – 

Oslo/Akershus 
Helse Vest -Stavanger 

A 
Kompetanse  
Medisinsk 
Administrativ 

Betydelig, bredt fagmiljø, 
lang erfaring 
Bred saksbeh kompetanse 

Betydelig, bredt fagmiljø, 
lang erfaring 
Bred saksbeh kompetanse 

Betydelig, bredt fagmiljø, 
lang erfaring. Bred 
saksbeh 
kompetanse 

B  
Rekruttering av 
kompetanse 

Gode 
rekrutteringsmuligheter 
for fagpersonell av ulike 
kategorier, medisinsk, 
operativt, administrativt 

Tilgjengelig kompetanse 
fra miljø rundt tidligere 
RTV, nå SHdir 
Gode 
rekrutteringsmuligheter 
for fagpersonell av ulike 
kategorier, medisinsk, 
operativt, administrativt  

Gode 
rekrutteringsmuligheter 
for fagpersonell av ulike 
kategorier, medisinsk, 
operativt, administrativt 

C 
Kommunikasjon
smessig 
tilgjengelighet 

Gode kommunikasjons-
muligheter med kort 
reisetid til alle 
helseregioner via Bodø 
lufthavn  

Knutepunkt, kort reisetid 
via Gardemoen til alle 
helseregioner 

Gode 
kommunikasjons-
muligheter med kort 
reisetid til alle 
helseregioner via Sola 
flyplass 

D  
Omfang av 
luftambulansetje
neste 

Landets største, 
budsjettmessig og antall 
luftambulansefartøy. 
Helikopter, fly, 
redningshelikopter.  

Budsjettmessig nest 
størst, dekker halve 
Norges befolkning.  
Helikopter, fly. 
Avtale med begge dagens 
sivile operatører  

3 baser med 3 helikoptere 
i beredskap. 
Avtale med Norsk 
Luftambulanse AS. 
Redningshelikopter  på 
Sola 

E  
Mulighet for 
samlokalisering  

Mulig Mulig Mulig 

F  
Nærhet til 
støttefunksjoner 

Tilgjengelig juridiske, 
økonomiske, 
administrative 
støttefunksjoner gjennom 
RHF/HF   

Tilgjengelig juridiske, 
økonomiske, 
administrative 
støttefunksjoner gjennom 
RHF/HF   

Tilgjengelig juridiske, 
økonomiske, 
administrative 
støttefunksjoner gjennom 
RHF/HF   

G  
Nærhet til 
medisinske 
miljøer 

Nærhet til miljøer innen 
akuttmedisin, 
intensivmedisin, 
forskning. 
 

Nærhet til miljøer innen 
akuttmedisin, 
intensivmedisin, 
forskning. 
Rikshospitalet 

Nærhet til miljøer innen 
akuttmedisin, 
intensivmedisin, 
forskning. 
Haukeland og SiR  

H  
Nærhet til 
sentrale 
samarbeidspartn
ere og 
kompetansemilj
øer 

Luftfartstilsynet (vedtatt 
flyttet til Bodø) 
Flykoordinerings-
sentralen 
Luftfartsmiljøet i Bodø. 
 

Flymedisinsk institutt 
Luftfartstilsynet 
Lufttjenesteinspektoratet 
(ansvarlig for bl.a. 
innkjøp av helikoptre til 
forsvaret) 
SHdir./ helsedep. 

HRS for Sør-Norge 
Forsvarets aktivitet på 
Sola 
Sivile helikopterselskap 

 
 
Innspillene vurderes som relativt likeverdige. Ut fra en totalvurdering og gjennom en felles 
drøfting de administrerende RHF-direktørene enighet om å foreslå at virksomheten bør 
lokaliseres til Bodø. 
 



 

1.5. Videre arbeid med å etablere et felles ANS for luftambulansetjenesten 
Hvis styrene i de fem regionale helseforetakene slutter seg til at det skal etableres et felles 
selskap for luftambulansetjenesten fra 1. januar 2004 lokalisert til Bodø, må det umiddelbart 
iverksettes et administrativt arbeid:  
 

 utforme forslag til vedtekter,  
 fastsette selskapets navn 
 oppbygging av administrasjon,  
 utforme løsninger for administrative støttesystemer  
 etablering av styre (representanter oppnevnes fra alle RHF) 
 ansettelse av daglig leder 
 klargjøre grunnlaget for selskapsdannelsen, herunder etablering av åpningsbalanse og 

fastsetting av budsjett, kartlegge alle verdier som medfølger, eksisterende budsjetter 
og relevante økonomiske mellomværende  

 foreta en grundig gjennomgang av alle oppgaver og kontraktsmessige forhold som 
skal overføres til selskapet 

 
Deler av dette er arbeid som krever spisskompetanse og som best ivaretas av ekstern 
kompetanse. Det anbefales derfor at det engasjeres en prosjektleder fra et av de 
konsulentfirma som har gjennomført tilsvarende oppdrag i forbindelse med helsereformen. 
Hovedansvaret for å initiere de nødvendige prosesser legges til Helse Nord RHF. 
 

1.6. Nærmere om vedtektene 
ANSet skal ha delegert myndighet til å forvalte de oppgaver som RHFene samlet pålegger 
det. Vedtektene bør beskrive hvilke forhold som er av så vesentlig betydning at de skal løftes 
opp til beslutning på RHF nivå. Strategiske og langsiktige spørsmål som utvikling av 
tjenestetilbud med nyanskaffelser, flytting eller oppretting av nye baser vil være strategiske 
forhold der beslutninger må forankres i RHFene og evt. Helsedepartement v/eieravdeling og 
Storting.  
 
Vedtektene skal gi selskapet nødvendige fullmakter til  

 å forvalte inngåtte kontrakter og være kontaktpunktet mot eksterne 
tjenesteleverandører 

 å utøve/drive virksomheten innen for de rammer som fastsettes gjennom vedtekter og i 
årlig selskapsmøte 

 gjennomføre koordineringsaktiviteter i forhold til helseforetakene 
(regionovergripende)  - innenfor nærmere beskrevne områder  - når dette har 
betydning for luftambulansetjenesten i et nasjonalt perspektiv  

Ansvaret for hele tjenesten vil også gjelde for de sikkerhetsmessige sider. Flysikkerhet er 
operatørens direkte ansvar, men RHFene må gjennom ANSet sørge for at det inngås 
kontrakter med seriøse operatører som kan dokumentere sin virksomhet og at det tas inn 
tilleggskrav til de grunnkrav luftfartsbestemmelsene setter. Ivaretakelse av flysikkerhet har 
vært fokusert og prioritert og må fortsatt være det. Dette må gjenspeiles i ANSets vedtekter og 
oppgavene som pålegges. Forhold knyttet til flysikkerhet er særlig dokumentert gjennom 
sluttrapport fra arbeidgruppe for økt flysikkerhet i Statens luftambulansetjeneste nedsatt av 
Soial- og helsedepartementet 19.12.1996.  



 

 

Kommentarer 

Hovedkontoret for et felles luftambulanseselskap etableres i Bodø.  
 
I forbindelse med stiftelsen av selskapet vil man kunne ta nærmere stilling til om kontoret skal 
samorganiseres med RHF eller et HF eller lokaliseres et annet sted. Dette bør man først ta 
stilling til når behovet for administrative stillinger i selskapet er nærmere utredet. 
 
Det engasjeres ekstern kompetanse til å forestå arbeidet med å etablere selskapet og få på 
plass de administrative funksjoner og støttesystemer. 
 
Hovedansvaret for å initiere de nødvendige prosesser legges til Helse Nord RHF. Kollegiet av 
de fem RHF-direktørene fungerer som interimstyre for selskapet. 
 
Den medisinske virksomheten ivaretas på RHF-nivå som tidligere. 
 
 
Rapporten fra en interregional arbeidsgruppe: ”Ansvarsforhold i luftambulansetjenesten” 
datert 11. mars 2003 kan bli tilsendt ved henvendelse. 
 
  
 
Forslag til vedtak: 

 
 

1. De regionale helseforetakene etablerer et felles selskap for luftambulansetjenesten 
i  Norge som skal ivareta flyoperativ virksomhet og medisinsk koordinering av 
tjenesten fra 1. januar 2004.  

2. Selskapet etableres i hht helseforetakslovens § 42, 2. ledd og organiseres som et 
ansvarlig selskap etter selskapsloven. 

3. Selskapets hovedkontor lokaliseres i Bodø. 
4. Det engasjeres ekstern kompetanse til å forestå arbeidet med å etablere selskapet, 

klargjøre finansieringen og få på plass administrative funksjoner og støttesystemer.  
5. Kollegiet av de fem RHF-direktørene fungerer som interimstyre for etableringen 

av selskapet. 
6. Selskapsavtalen forelegges styret for Helse Vest RHF for godkjenning. 
7. Dette vedtaket forutsetter at det oppnås enighet om en selskapsavtale og det fattes 

likelydende vedtak i de øvrige RHF 
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