
__________________________________________________________________________________________ 
Bergensalliansen skal styrke konkurransekraften til Bergensregionen. Alliansen skal sette utfordringer og 
utviklingsmuligheter i den funksjonelle byregionen på dagsordenen, og søke samarbeid mellom aktørene i 

regionen i strategiske viktige saker for byregionen. Bergensalliansen skal være den viktigste møteplassen for den 
politiske ledelsen i regionen. 

 

Til styret i Helse Vest  
 
 
 
 
Vestlandets luftambulansetrafikk bør koordineres fra Bergen 
 

Bergensalliansen er en topp-politisk møteplass for 22 ordførere i Hordaland, ledet av byrådsleder i 

Bergen. Følgende oppfordring ønsker Bergensalliansen å komme med til Helse Vest når det gjelder 

lokalisering av AMK-LA. 

 

Helse Vest skal opprette en egen luftambulanse-akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-LA) 

som skal koordinere all luftambulansetrafikk i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, samt 

overvåke og følge opp helikopter på oppdrag for å ivareta tryggheten. AMK-LA skal enten lokaliseres 

med traumesenteret og regionssykehuset i Bergen eller med R-AMK i Stavanger. En arbeidsgruppe i 

Helse Vest har vurdert at både Bergen og Stavanger er kompetente og godt nok rustet til å inneha 

AMK-LA funksjonen. Majoriteten av medlemmene i arbeidsgruppen anbefaler likevel at AMK-LA blir 

lokalisert i Bergen.  

 

Bergensalliansen ber Helse Vest lytte til majoriteten i arbeidsgruppen og legge sentralen til Bergen. 

Det å lokalisere AMK-LA til Helse Bergen vil styrke Helse Vest sin medisinskfaglige posisjon, men også 

Helse Vest sin posisjon i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.  

 

Nærhet til regionsykehuset og traumesenteret 

Haukeland universitetssykehus er regionssykehuset på Vestlandet og har det største tilbudet av 

regionsfunksjoner og nasjonale behandlingstjenester. Luftambulansekoordinering er en viktig 

regional funksjon som bør lokaliseres på regionssykehuset, slik som i de andre helseforetakene. 

Regionale operative tjenester og fagmiljøer, som krever faglig og personellmessig robusthet og jevn 

tilgang på kompetanse over tid, bør lokaliseres ved regionssykehus. 

 

Regionens traumesenter er lokalisert ved Haukeland universitetssykehus. Regionalt traumesenter tar 

imot og behandler de mest alvorlig skadde pasientene i regionen. Dette innebærer at sykehuset har 

det mest omfattende kirurgiske tilbudet i regionen. Traumesenteret har også det overordnede 

ansvaret for kvalitetssikring av håndteringen av hardt skadede pasienter i Helse Vest. Et flertall i 

arbeidsgruppen vurderer at umiddelbar nærhet til traumesenteret er et konkret fortrinn som vil 

vedvare over tid, og dette er derfor et sterkt argument for at AMK-LA bør samlokaliseres ved 

regionens traumesenter ved regionssykehuset i Bergen. 
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Det eneste sentrale argumentet for å lokalisere AMK-LA i Stavanger, er at Helse Stavanger siden 2002 

hatt funksjonen som regionalt-AMK (R-AMK). Det vil si at de skal koordinere de akuttmedisinske 

kommunikasjonssentralene (AMK-sentralene) i regionen ved større hendelser som krever regional 

koordinering. Dette er et argument som ikke bør tillegges vekt siden R-AMK i Helse Vest ikke har 

fungert tilfredsstillende på grunn av uklarhet i mandat til R-AMK. De lokale AMK-sentralene har som 

regel selv tatt ansvar for sine aksjoner, også der de krever ressurser fra andre helseforetak. Helse 

Fonna, Helse Førde og Helse Bergen mener at R-AMK funksjonen kan stå på egne bein uavhengig av 

hvor AMK-LA funksjonen blir plassert.  

 

Sterkt fagmiljø 

AMK-LA bør legges til den enheten som koordinerer mest helikoptertrafikk og flest akuttsamtaler, og 

som har det mest kompete og robuste fagmiljøet. I Helse Vest er dette Helse Bergen. Dessuten har 

AMK Bergen flere tilsette i 100 prosent stilling og mer enn dobbelt så mange 113-henvendelser per 

operatør. Dette gir høy erfaring hos de tilsette og det er stor stabilitet i både ledelse og bemanning.  

 

I Helse Vest er det Haukeland som har mest innkommende helikoptertrafikk, og det eneste sykehuset 

som tar imot helikopter fra alle basene i Helse Vest. Dette gir mulighet for at LA-koordinator og 

ansatte i luftambulansetjenester kan møtes ansikt til ansikt. Både Helse Bergen og Helse Førde 

mener at dette kan medvirke til samarbeid og tillit som igjen kan føre til bedre kvalitet på AMK-LA.    

 

Et sterkt fagmiljø, kombinert med mengden innkommende helikoptertrafikk, muligheten for crew fra 

alle baser å kunne treffe LA-koordinator og enklere samhandling mellom LA-koordinator og 

mottakende AMK ved at de er i samme rom taler for å plassere AMK-LA til Helse Bergen.  

 

Bergensregionens samvirkesatsing 

Bergensregionen har den fremste samvirkesatsingen innen samfunnssikkerhet- og 

beredskapsarbeidet nasjonalt, og en styrking av den regionale funksjonen til regionsykehuset er en 

nødvendig og viktig del av dette. De etablerte fagmiljøene «Alrek helseklynge» og «Årstadvollen 

Helsecampus» vil styrke den helsefaglige forsknings- og kompetansesatsingen på tvers av de 

operative helsemiljøene og de akademiske helsefagmiljøene i Bergensregionen.   

 

Den etablerte «beredskapsklyngen» koordinerer og legger til rette for samvirke, samhandling og 

kompetanseutvikling mellom offentlige beredskapsaktører og regionens kunnskaps- og 

forskningsmiljøer. Det systematiske samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet styrker samarbeidet 

mellom offentlige og private ressurser og kompetansemiljøer. Satsingen på etableringen av 

«Samfunnssikkerhetens hus» i Bergen, vil ytterligere styrke samvirket mellom lokale, regionale og 

nasjonale aktører i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, og særlig samvirket mellom primær- 

og spesialisthelsetjenesten. 

 
 
 
Bergensalliansen 

Bergen 3. mai 2019 

 


