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Forord
Helse -og omsorgsdepartementet har gitt de regionale helseforetakene i oppgave å oppdatere rapporten
«Gjennomgang av basestrukturen for ambulansehelikopter i Norge» fra 2018.
Det ble etablert en arbeidsgruppe med representanter fra de fire regionale helseforetakene.
Arbeidsgruppen har ikke hatt tilgang til alle de konsesjonsdata og analyseverktøy som ble benyttet i 2018,
men det er hentet inn nye data som beskriver virksomheten på et mer overordnet nivå.
Luftambulansetjenesten HF har bidratt med aktivitetsdata.
Den akuttmedisinske kjeden involverer en lang rekke aktører: Kommunale helsetjenester, fastlegene,
kommunale legevakter, kommunale øyeblikkelighjelpstilbud, «first responders», ambulansetjenester og
medisinske nødmeldetjenester som kommunal legevaktssentral og AMK-sentraler. For landet som helhet
utgjør luftambulansetransport 2,5 prosent av det totale antall oppdrag innen prehospitale tjenester.
Arbeidsgruppen har lagt vekt på målet om likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor en bor og vurdert
måloppnåelse om at 90 prosent av befolkningen skal nås av legebemannet ambulanse innen 45 minutter.
I rapporten fra 2018 ble det anbefalt bedre samvirkeløsninger mellom helseregionene for å få til en mer
helhetlig koordinering av ambulansehelikoptrene. Siden 2018 er det etablert én AMK-LA sentral med
ansvar for koordinering av ambulansehelikopter mht. alarmering og flight following i hver av
helseregionene. Hensikten med endringen er å tilrettelegge for bedre fordeling av oppdrag, mer effektiv
styring av ressurser og en bedre kontinuerlig oversikt over beredskapssituasjonen og aktiviteten. Det
forventes at de fire sentralene gjennom bedre koordinering av helikoptrene vil kunne bidra til å avhjelpe
hverandre i større grad og slik redusere faktisk responstid i grenseområdene.
I rapporten fra 2018 ble behov for luftambulansetjeneste i Innlandet omtalt i et eget kapittel og det ble
anbefalt å etablere en ny base i dette området. Ettersom det pågår et eget utredningsarbeid om
lokalisering av fremtidig sykehusstruktur i Innlandet, noe som vil ha betydning for lokalisering av en ny
base, er det i denne reviderte rapporten kun omtalt forhold vedrørende Innlandet på et overordnet nivå.
Det er videre henvist til det pågående utredningsarbeidet for nærmere informasjon.
Forsvarets Bell ambulansehelikopter har periodevis inntil 15. juli 2020 hatt base og beredskap i Kirkenes.
Norsk Luftambulanse AS overtok driften av denne samme dato med avtale frem til 30. april 2021. Helse
Nord RHF skal sørge for å videreføre en egnet løsning etter denne dato.

Hamar, 23. august 2020
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Ordforklaringer og forkortelser
AMK

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (tlf. 113)

AMK-LA

Koordinerer alle helikoptre i egen region og har «fligth following»-funksjon.

Angina pectoris

«Hjertekrampe». En form for ischemisk hjertesykdom

Coronar angio

Røntgenologisk framstilling av hjertets kransarterier

Duty

Et uttrykk for arbeids- og hviletidsbestemmelser. Bestemmelsene definerer tillatt
arbeidsmengde over et gitt tidsrom og når besetningen må gå av beredskap for å
hvile

ECMO

En variant av hjerte-lungemaskin

First responder

Er en del av akuttberedskapen og omtales også som akutthjelper. Må ha fått
tilstrekkelig opplæring til å yte førstehjelp i påvente av at de ordinære
akuttmedisinske tjeneste ankommer. Inngår etter avtale i kommunenes og
helseforetakenes akuttberedskap. Kan være personell fra eksempelvis brannvesen
eller frivillige organisasjoner.

Flight following

Overvåke flytur (AMK-sentralen følger med hvor ambulansehelikopteret befinner
seg)

FW

«Fixed Wing», et vanlig fly med «faste vinger»

HF

Helseforetak

Infarkt

Vevsdød som følge av utilstrekkelig blodtilførsel

Insidens

Antall nye pasienter i prosent av befolkningen med en gitt diagnose i en gitt
tidsperiode

Ischemisk hjertesykdom

Sykdom som skyldes mangelfull blodgjennomstrømning i hjertets kransarterier

IV

Intravenøst. Medikament eller væske tilført blodet i en samleåre (vene)

LA

Luftambulanse

NACA-score

NACA-score er en alvorlighetsgradering som brukes internasjonalt for å angi
alvorlighetsgrad av sykdom eller skade hos pasienter i ambulanse og luftambulanse

NPR

Norsk pasientregister

Overtriage

Tendensen skåringssystemer har til å klassifisere pasienter i for høy alvorlighetsgrad

PCI

Percutan Coronar Intervensjon, kateterbasert behandling av trange/tette
kransarterier

PLIVO

Pågående livstruende vold (nasjonal prosedyre)

Prevalens

Antall pasienter i prosent av befolkningen med en gitt diagnose på et gitt tidspunkt

Redundans

Beredskapsmessig robusthet i betydning av at området dekkes av flere baser

RHF

Regionalt helseforetak

RW

«Rotor Wing», et helikopter

SAR

Search and rescue (søk og redning)

STEMI

ST-elevation myocardial infarction (en EKG-forandring ved akutt hjerteinfarkt)

Trombektomi

Kateterbasert «fisking» av blodpropp

Trombolyse

Oppløsning av blodpropp med medikament gitt intravenøst
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Sammendrag
Luftambulansetjenesten HF utfører 2,5 prosent av det totale antall ambulanseoppdrag i Norge, med en
variasjon regionalt fra 9 prosent i Helse Nord til 1 prosent i Helse Sør-Øst. I 2019 ble 18 773
pasientoppdrag i Norge utført av luftambulansetjenesten, mot 741 624 oppdrag gjennomført av
bilambulanser. Tallene inkluderer både primær og sekundæroppdrag fløyet av ambulansefly,
ambulansehelikoptre og ambulanseoppdrag fløyet av redningshelikoptrene. Selv om volumet relativt sett
er lavt, gir Luftambulansetjenesten et viktig bidrag til å oppfylle målet om likeverdige tjenester for
befolkningen.
I organiseringen av de prehospitale tjenestene er det nødvendig å ta hensyn til at bosetning i deler av
landet er spredt med varierende avstand til kommunale og mer spesialiserte helsetjenestetilbud. Samtidig
må det være aksept for at forutsetningene er forskjellige slik at tjenesten vil være ulik utformet, men
likevel slik at det blir et best mulig utfall for pasienten uavhengig av bosted.
Rask og kvalifisert transport er en forutsetning for å kunne ha en hensiktsmessig funksjonsfordeling
mellom sykehusene. Sykehusene som mottar pasienter for spesialisert behandling er avhengige av å
tilbakeføre pasienter til lokalsykehusene. Luftambulansetjenesten spiller en viktig rolle i samhandlingen
mellom sykehusene.
Rapporten beskriver ambulansehelikopterbasene i Norge. Ambulansehelikoptertjenesten kan imidlertid
ikke vurderes isolert uten å ta hensyn til at dette er en del av det totale prehospitale tilbudet som gis av
spesialisthelsetjenesten. Bilambulanser er bærebjelken i dette systemet, mens ambulansefly, helikoptre og
båter er viktige supplement. I den komplette akuttmedisinske kjeden er kommunale helsetjenester,
fastleger, kommunale legevakter, kommunale øyeblikkelighjelpstilbud, «first responders»,
ambulansetjeneste og medisinske nødmeldetjenester som kommunal legevaktssentral og AMK-sentraler
viktige aktører.
Vurderinger og konklusjoner


Målsetningen om å nå 90 prosent av landets befolkning med legebemannet ambulanse innen 45
min er oppnådd, vurdert ut fra kart over dekningsgrad. Et estimat viser at omlag 99 prosent av
befolkningen kan nås med legebemannet ambulanse i løpet av 45 minutter. Nye
redningshelikoptrene vil nå ut til en større del av landet innen 45 minutter.



Etablering av nye og effektive behandlingstilbud på enkelte større sykehus kan føre til at
reiseavstanden til behandlingsstedet for noen grupper av pasienter med akutte tilstander øker. I
arbeidet med denne rapporten er det spesielt vurdert pasienter med ischemisk hjertesykdom og
forstyrrelser i hjernesirkulasjonen. Det har siden 2018-rapporten ble ferdigstilt funnet sted en
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utvikling der antall transporterte pasienter med hjernekarforstyrrelser synes å øke. Dette er en
ønsket utvikling der blant annet befolkningsrettede opplysningskampanjer kan ha ført til en økt
oppmerksomhet om hjerneslag og akutte behandlingstilbud som nå er etablert, med økt
etterspørsel etter transport.


Antall transporterte pasienter med ischemisk hjertesykdom reduseres. Sannsynligvis er dette et
uttrykk for den reduksjon i antall akutte hjerteinfarkt en har sett fra begynnelsen av 2000-tallet.



Nasjonalt er oppdragsmengden nær uendret fra 2018, med noen unntak som beskrives i
rapporten. Ut fra datagrunnlaget, er det arbeidsgruppens oppfatning at kapasiteten til
ambulansehelikoptrene i Norge er tilfredsstillende.



Dekningsgraden nasjonalt vurderes som tilfredsstillende.



Arbeidsgruppen vil fremheve nytten av legebiler kan avlaste ambulansehelikoptertjenesten,
dersom det skulle oppstå fremtidige kapasitetsproblemer. Legebiler er spesielt egnet i
tettbebygde strøk.



Det er regionale og lokale forskjeller i bruk av luftambulanse. Slike forskjeller vil man
nødvendigvis måtte ha på grunn av ulike geografiske forhold. En mer detaljert beskrivelse av
basene og opptaksområder finnes i gjennomgangen av de ulike basene.



Helse Nord vil gjøre egen utredning vedrørende helikopterbasestrukturen i egen region, sett i en
helhetlig akuttmedisinsk sammenheng.



Det er behov for bedre styringsdata innen luftambulansetjenesten. Dagens løsninger gir i liten
grad enkel tilgang på oppdaterte virksomhetstall, herunder viktige prehospitale tidsbegreper.
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1. Innledning og bakgrunn
1.1

Bakgrunn og formål

Under behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 gjorde Stortinget følgende
anmodningsvedtak:
"Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om basestrukturen for
luftambulansetjenesten i Norge, som må omfatte Innlandet og Bykle/Vinje, senest i forbindelse med
statsbudsjettet for 2021."
"Stortinget ber regjeringen sørge for et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes og et jetfly stasjonert
fast i Tromsø."
I Foretaksmøtet 10. juni 2020 fikk de regionale helseforetakene i oppgave å:
• oppdatere rapporten Gjennomgang av basestruktur for ambulansehelikopter med ny kunnskap og
eventuelle endringer som kan påvirke basestruktur og behov for luftambulansetjenester. Frist for
oppdraget er 1. september 2020.
• legge til rette for stasjonering av et jetfly i Tromsø, om mulig gjennom anskaffelse av et jetfly som norsk
bistand for transport av pasienter med «høy-risiko for smitte» under RescEU-programmet. De regionale
helseforetakene skal bistå Helsedirektoratet i forhandlingene med EU. Når en avtale ev. er undertegnet,
vil det være de regionale helseforetakenes oppgave å etablere og drifte jetflyet i tråd med avtalen, og sikre
at dette også inngår i den nasjonale helseberedskapen.
Foretaksmøtet viste til at den operative delen av luftambulansetjenesten fram til nå er blitt anskaffet
gjennom anbud. I forbindelse med anskaffelsene av ambulansehelikoptertjenester (fra 2018) og
ambulanseflytjenester (fra 2019) ble det gjort kartlegginger av behovene for luftambulansetjenester og
basestruktur som ledd i det forutgående strategiarbeidet. Foretaksmøtet viste til at de regionale
helseforetakene også gjennomgikk basestrukturen for luftambulansetjenesten som oppfølging av Nasjonal
helse- og sykehusplan 2016-2019.
Foretaksmøtet viste til foretaksmøtet 17. april 2020, der det ble gitt oppdrag om at det fra 15. juli 2020
skal stasjoneres et sivilt ambulansehelikopter i Kirkenes til erstatning for Forsvarets Bell-helikopter.
Stortingets anmodningsvedtak knyttet til helikopter i Kirkenes anses med dette som oppfylt.
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1.2

Mandat, rammer og organisering av arbeidet

Mandatet for arbeidet ble vedtatt av det interregionale AD-møtet 22. juni 2020. Det ble lagt opp til en
prosess hvor hvert av de regionale helseforetakene gjennomgår og oppdaterer kunnskapsgrunnlaget for
sin region og oppdaterer tilhørende tekst i rapporten og Luftambulansetjenesten HF bidrar med
oppdaterte virksomhetsdata og medvirker der det er hensiktsmessig. Helse Sør-Øst RHF ble gitt en
koordinerende rolle med ansvar for å sammenstille innspillene fra hver region til et samlet utkast.
Tidsfristen og sommerferieavvikling har begrenset hvilke utredninger som har vært mulig å gjennomføre.
Den korte tiden gjør også medvirkning fra tillitsvalgte og brukermedvirkning i arbeidet krevende, men de
er blitt orientert. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra de regionale helseforetakene.
Luftambulansetjenesten HF har bidratt med oppdaterte aktivitetsdata.

1.3

Metode og datakvalitet

Arbeidsgruppen har vurdert nyere aktivitetsdata for ambulansehelikoptre, redningshelikoptre, legebiler
og ambulansefly. Arbeidsgruppen har også vurdert om det er endringer i befolkningsgrunnlaget eller i
medisinsk utvikling som påvirker ambulansehelikoptertjenesten.
Det er samlet inn data fra Luftambulansetjenesten HF, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norsk
pasientregister (NPR). Oppdragsdataene fra luft- og redningshelikoptertjenesten er hentet fra basenes
medisinske registeringsprogram. Det benyttes to ulike registreringsprogram i Norge. Basene i Helse Vest
benytter AirDoc og resten av tjenesten benytter LABAS. Med forbehold om at registreringene er korrekte,
gir disse dataene et godt bilde av den virksomheten. Dataene sier imidlertid lite om tjenestens
treffsikkerhet, med andre ord om de riktige pasientene ble assistert og om det foreligger under- eller
overforbruk i enkelte kommuner.
Luftambulansen blir aktivert av landets AMK-sentraler på bakgrunn av medisinske hendelser. I noen
tilfeller er luftambulanse en ønsket ressurs, men på grunn av eksempelvis værforhold kan AMK unnlate å
aktivere tjenesten og heller bruke andre egnede ressurser. AMK-sentralene er bedt om å melde alle slike
situasjoner til basene slik at de kan registreres. En slik manuell innebærer en svakheter med tanke på å
oppnå komplett rapportering. Som oftest vil AMK også sende bil- eller båtambulanse til oppdraget.
Programmene for virksomhetsregistrering tillater bare å registrere én fartøystype. Sannsynligvis velger
en da oftest å registrere helikopter, slik at bil- og båtbruk som inngår i en transport underrapporteres når
helikopter blir benyttet.
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2. Styrende dokumenter og utviklingstrender
2.1

Overordnede styrende dokumenter

I dette arbeidet vil vi spesielt vise til:


Akuttmedisinforskriften



Nasjonal helse- og sykehusplan (2020-2023)



Regionale utviklingsplaner

Akuttmedisinforskriften gir de regionale helseforetakene ansvaret for at bil-, båt- og
luftambulansetjenesten i nødvendig grad er samordnet nasjonalt. I Nasjonal helse- og sykehusplan 20202023 understrekes betydningen av at befolkningen får kompetent og rask hjelp når de trenger det ved
akutt sykdom og skade:
«De akuttmedisinske tjenestene er en koordinert kjede, basert på samarbeid og samhandling mellom
kommuner og helseforetak. Teknologi, nye former for diagnostikk og beslutningsstøtte gir bedre
behandlingsforløp, reduserer behovet for ressursinnsats, bidrar til at behandlingen kan starte før
pasienten kommer til sykehus og at unødvendige innleggelser unngås».
Det satses også på at befolkningen skal læres opp til å kunne yte enkle livreddende førstehjelpstiltak.
Satsingen på kompetente «first respondere» og en bedre koordinert akuttmedisinsk kjede som beskrevet i
ny Nasjonal helse- og sykehusplan vil indirekte kunne ha innvirkning på luftambulansetjenesten.
De regionale utviklingsplanene vektlegger i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan betydningen av å
videreutvikle effektive, trygge og tilgjengelige akuttmedisinske tjenester. I de regionale planene
fremheves også betydningen av god samhandling mellom de ulike aktørene i den akuttmedisinske kjeden.

2.2

Utviklingstrender

Endringer i sykehusstruktur og behandlingsforløp
Planlagte og gjennomførte endringer i sykehusstruktur beskrives i kapittel 4.4. Pasientstrømmer endres
bl.a. gjennom utvikling av nye og effektive, men også mer ressurskrevende behandlingsmetoder som ikke
tilbys ved alle sykehus. Funksjonsfordeling mellom sykehus betyr at en del akuttoppdrag ikke lenger
utføres ved at pasienten transporteres til nærmeste akuttmottak, men til sykehus som kan ligge lenger
unna pasientens bosted. Dette stiller økte krav til samhandling mellom sykehus, mellom sykehus og
primærhelsetjeneste og at hele den akuttmedisinske kjede fungerer i et godt samspill.
Et godt eksempel på en slik faglig utvikling er innføringen av blodproppfisking ved hjerneslag
(trombektomi). Befolkningskampanjer for å oppnå tidlig erkjennelse av symptomer, rask avklaring på
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kommunal legevakt, rask transport til nærmeste sykehus for diagnostikk og blodproppløsende
medikamenter og rask overføring av de aktuelle pasientene til sykehus som utfører blodproppfisking, er
alle like viktige deler av en kjede som tilrettelegger for et best mulig utkomme for pasienten.
Luftambulansetjenestens bidrag i disse forløpene vil både være ved primæroppdrag fra pasientens hjem
til egnet behandlingssted, men også ved sekundæroppdrag fra lokalsykehus til sykehus der den
spesialiserte delen av behandlingen skjer.
Samtidig som behandlingstilbud sentraliseres, gjør teknologi det mulig for pasienter å få diagnostisk
avklaring og behandling hjemme uten å måtte reise til legevakt eller sykehus. Rørosprosjektet, som er et
samarbeid mellom St. Olavs hospital og Røros kommune, er et prosjekt som nettopp tar sikte på å utprøve
en slik modell. Det pågår også et pilotprosjekt som gir AMK-sentralene mulighet for videobasert
kommunikasjon via innringers telefonkamera. Denne utviklingen vil kunne redusere behovet for
akuttoppdrag, også i Luftambulansetjenesten.
En økende mulighet for presis prehospital diagnostikk og behandling kan også føre til at pasientene i
større grad flys direkte til rett behandlingsted. Dette vil kunne medføre noe lengre flytid på
primæroppdraget, men redusere antall sekundæroppdrag.
Oppsummert kan fremtidige endringer av sykehusstruktur potensielt påvirke behov for prehospitale
tjenester (for eksempel luftambulanse):
• Endring kan føre til både økt og redusert behov.
• Sentralisering av spesialiserte funksjoner vil kunne føre til at pasienten transporteres direkte til
der det spesialiserte tilbudet finnes (for eksempel PCI ved hjerteinfarkt eller trombektomi ved
hjerneslag).
• Samtidig skjer det en desentralisering av tidligere svært spesialiserte tjenester, hvilket vil kunne
redusere behov for transport, ved at helsetjenestetilbudet flyttes nærmere der folk bor.
• Eventuelle endringer av struktur og helsetjenestetilbud som følge av oppgave-/og
funksjonsfordeling må konkret vurderes med tanke på betydningen dette vil kunne få for
prehospitale tjenester.

Endringer i rammevilkårene for bemanning av luftambulansebasene
Endringer i europeisk regelverk for arbeids- og hviletidsbestemmelser kan påvirke den ordinære
kapasiteten i tjenesten. Hvis det f.eks. blir krav om maksimalt 12 timers beredskapslengde (som for
ambulansefly) vil dette ha betydelige økonomiske konsekvenser hvis dagens beredskap skal
opprettholdes.
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Beredskap
De overordnede prinsippene for helsetjenestens håndtering av katastrofer og kriser er nærhet, ansvar og
likhet. De som har ansvaret for helsetjenester i en normalsituasjon har også ansvaret ved større hendelser.
Luftambulansetjenestene er lokalisert slik at de skal fremme en størst mulig grad av lik tilgjengelighet av
tilbudene, også ved kriser. Luftambulansetjenesten er en nasjonal ressurs. Som beskrevet i kapittel 3 er
ansvaret samlet i det felleseide helseforetaket Luftambulansetjenesten HF. Ved større katastrofer og
hendelser beskriver planen «Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten» (2014) hvordan lokal,
regional og nasjonal koordinering av luftambulansens innsats i en større hendelse er organisert. Lokal
AMK, de fire regionale AMK-LA og Flykoordineringssentralen (Luftambulansetjenesten HF) må i en slik
situasjon samhandle for å disponere ressursene hensiktsmessig.
En pandemisituasjon, som Covid-19, vil eksempelvis gi ekstrautfordringer knyttet til smittevern. For
eksempel må kabinene desinfiseres etter oppdrag der smittede pasienter har vært transportert, noe som
er tidkrevende og legger beslag på kapasitet. På den annen side melder både sykehus og prehospitale
tjenester om en betydelig reduksjon i antall hasteoppdrag i samme periode. Vi er fortsatt i en
pandemisituasjon når denne rapporten skrives (sommeren 2020) og har således ennå ikke full oversikt
over hvordan en pandemi påvirker ambulansehelikoptertjenesten.
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3. Luftambulansevirksomheten i Norge
3.1

Beskrivelse av luftambulansevirksomheten

Luftambulansetjenestens fortrinn når det gjelder rask utrykning over lange avstander sammen med høy
kompetanse hos helsepersonellet, gjør tjenesten til et viktig redskap for å oppnå mål når det gjelder
tilgjengelighet av akuttmedisinske tilbud, uavhengig av bosted. Utrykninger ved høy hastegrad fastsatt på
bakgrunn av medisinskfaglige vurderinger er tjenestens prioriterte oppgave. Luftambulansetjenesten er
reaktiv - etterspørsel reguleres til en viss grad av behov som ikke tar hensyn til tjenestens rammer. Men
bruksmønstret er også i betydelig grad tilbudsstyrt.
Rask og kvalifisert transport er en forutsetning for å kunne ha en velfungerende funksjonsfordeling
mellom sykehusene. Bruk av luftambulanse skal alltid vurderes opp mot bruk av ambulansebil eller
ambulansebåt og skal gi en forventet økt helsegevinst i forhold til bruk av andre ressurser.
Luftambulansetjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten, er offentlig finansiert og styres i et nasjonalt
perspektiv, uavhengig av administrative grenser, HF, regioner, AMK-områder osv. Tjenesten finansieres
av de regionale helseforetakene langs to løp: Den flyoperative tjenesten finansieres gjennom
Luftambulansetjenesten HF og den medisinske tjenesten gjennom helseforetakene. Tjenesten er regulert i
Akuttmedisinforskriften.
Flysykepleierne er spesialutdannet innen intensiv- eller anestesifaget, og helikopterlegene er
anestesileger. Redningsmennene har ambulanse- og/eller sykepleierbakgrunn og erfaring fra prehospitalt
arbeid. Et viktig prinsipp i luftambulansetjenesten er at legene og sykepleierne er ansatt i helseforetakene
og også tjenestegjør ved anestesi- og intensivavdelinger i en fast rotasjonsturnus.
Luftambulansen inkluderer ambulansehelikoptre, redningshelikoptre (utfører ambulanseoppdrag etter
forespørsel fra AMK-sentralene), ambulansefly og legebiler. Alle helikopterbaser inkl. 330 skvadronens
redningshelikopterbaser er også utstyrt med legebiler. Dette er utrykningskjøretøy med det samme
akuttmedisinske utstyret som i helikoptrene, men som ikke har mulighet for båretransport av pasienter.
Evt. transport av pasientene gjøres da av vanlig ambulanse. I tillegg er det etablert legebiler i Grenland og
på Innlandet etter anbefalinger fra rapporten i 2018. Disse er ikke knyttet til helikopterbasene. Det er også
etablert legebiler i andre kommuner. Når det vurderes som mer hensiktsmessig, kan
luftambulansetjenestens personell rykke ut med legebil i stedet for luftambulanse. Legebil benyttes etter
de samme medisinske kriteriene som luftambulanse.
Det har ikke vært endringer i organisering av luftambulansetjenesten siden 2018, unntatt etableringen av
de fire AMK-LA sentralene og ny ambulansehelikopterbase i Kirkenes. Nasjonale retningslinjer for bruk av
tjenesten er de samme (vedtatt i 2009).
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3.2.

Luftambulansetjenesten HF

Luftambulansetjenesten HF ble etablert i 2004 og eies av de fire regionale helseforetakene.
Helseforetakets primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og
medisinske tjenester hele døgnet. Foretaket skal videre på utvalgte områder være et faglig
kompetansesenter for alle helseforetakene.
Luftambulansetjenesten HF har virksomhet ved tre lokalisasjoner. Hovedkontor med ledelse og
administrasjon er lokalisert i Bodø. Flykoordineringssentralen er samlokalisert med AMK i Tromsø. Den
er døgnbemannet og ivaretar den operative koordineringen av alle ambulanseflyene i landet.
Medisinskteknisk verksted i Trondheim har ansvaret for anskaffelse og teknisk vedlikehold av alt
medisinskteknisk utstyr i tjenesten. Dette gjelder også for redningshelikoptrene og helikoptrene til
Sysselmannen på Svalbard.

3.3.

Flyoperative kontrakter

Den flyoperative virksomheten utføres av flyselskaper i henhold til avtaler med Luftambulansetjenesten
HF. Kontrakter inngås etter anbudskonkurranser. Dagens operatører er Norsk Luftambulanse AS (alle
ambulansehelikopterbasene, kontrakt fra sommeren 2018) og Babcock Scandinavian Air Ambulance AB
(alle ambulanseflybasene, kontrakt fra sommeren 2019). Kontraktene med operatørene har lang varighet,
på inntil 10-11 år.
I ny kontrakt med leverandør av helikoptertjenester ble antallet reservehelikoptre økt. Erfaringer fra to
års drift viser at det har vært utfordringer med å dekke behovet når helikoptrene er inne til teknisk
vedlikehold eller reparasjoner, særlig når det gjelder den mellomstore helikoptertypen H 145 T2.
Eksempelvis har basen i Arendal har måttet benytte en mindre helikoptertype, noe som legger
begrensninger på lengre flyoppdrag, kuvøsetransporter og flyvninger over vann. Ny base i Kirkenes vil
benytte et av reservehelikoptrene i oppstartsfasen. Dette vil legge ytterligere press på reservekapasiteten
og det vil derfor være nødvendig å vurdere en økning av antall reservehelikoptre.

3.4.

Dagens struktur

Baser og dekning
Reaksjonstiden er definert som tidsbruken fra alarm til helikopteret tar av (se figur 2 for definisjoner på
de ulike tidene). Erfaringstall fra basene viser at gjennomsnittlig reaksjonstid er betydelig lavere enn 15
minutter. Arbeidsgruppen har sett på registrert tidsbruk på alle gjennomførte oppdrag i perioden 20142016. Vi har ikke rukket å framskaffe oppdaterte tall for hver enkelt base, men har etter dialog med LAT
HF lagt til grunn at det ikke er sannsynlig at disse tallene er vesentlig endret siden 2016. Median
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reaksjonstid for Helse Sør-Øst, Helse Midt og Helse Nord er syv minutter, for Helse Vest er den på seks
minutter. I tillegg til sirkler som viser dekningsgrad innen 15 minutters reaksjonstid og 30 minutters
flytid, er det, for å gi et mer reelt bilde, i nåværende rapport, også tatt med sirkler som viser dekningsgrad
med 10 minutters reaksjonstid og 35 minutters flytid.

Figur 1. Basestruktur.

Det er arbeidsgruppens oppfatning at kartene gir god oversikt over hvordan de ulike geografiske
områdene i Norge er nås innen 45 minutter ut fra eksisterende helikopterbaser. Dette kartet må også ses i
sammenheng med det totale prehospitale tilbudet, som inkluderer ambulansestasjoner med
14
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ambulansebiler og -båter og kortbaneflyplasser til bruk av ambulansefly. Kombinasjonen av en
desentralisert bilambulansetjeneste og kortbaneflyplasser gir et viktig bidrag til transport av pasienter
over lengre avstander. Selv om luftambulansetjenesten er svært viktige tjenester, er det, som beskrevet
tidligere, den landbaserte ambulansetjenesten samt kommunehelsetjenesten som er primærressurser for
å yte nødvendig helsehjelp til befolkningen. Samtidig er det samvirket på tvers av ansvarsnivå og
ressurser – med medisinsk prioritering og koordinering – som sikrer et godt akuttmedisinsk tilbud til
befolkningen.

Figur 2. De viktigste prehospitale tidsbegrepene.

Tjenestens innhold
Ni ambulansefly plassert på syv baser: Gardermoen (2), Ålesund, Brønnøysund, Bodø, Tromsø, Alta (2)
og Kirkenes. Ambulanseflyene er fast bemannet med flysykepleier og har i tillegg anestesilege i bakvakt
ved fire baser. Det er to båreplasser. Flyene kan operere på kortbanenettet (unntak: jetflyet stasjonert på
Gardermoen), noe som er særlig viktig i Nord-Norge. I tillegg kan de, med visse begrensninger, fly til
Svalbard.
Fjorten ambulansehelikoptre plassert på tretten baser: Arendal, Lørenskog (2), Ål, Dombås,
Stavanger, Bergen, Førde, Ålesund, Trondheim, Brønnøysund, Evenes (midlertidig lokalisert i Harstad),
Tromsø og Kirkenes. Besetningen er anestesilege, redningsmann og pilot. Ved basen i Ålesund er det
anestesi- eller intensivsykepleier i tillegg.
Seks redningshelikoptre plassert på seks baser: Rygge, Sola, Florø, Ørland, Bodø og Banak.
Redningshelikoptrene opereres av Forsvaret (unntak: base Florø, som midlertidig driftes av sivil
operatør) og er underlagt hovedredningssentralene på Sola og i Bodø. Hovedoppgaven er søk- og
redningstjeneste, men ambulanseoppdrag utføres også etter forespørsel fra AMK-sentralene. Den
medisinske bemanningen i redningshelikoptrene er anestesilege og redningsmann, som i
ambulansehelikoptrene. For øvrig er det to piloter, systemoperatør og tekniker.
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Nye redningshelikoptre av typen AW 101 erstatter dagens Sea King maskiner. De fases inn gradvis og skal
etter planen være utstasjonert ved alle redningshelikopterbasene fra 2021. I denne sammenhengen er det
viktig å påpeke at AW 101 har en betydelig raskere hastighet enn Sea King maskinene. Dette gjør at større
områder nås innen målsettingen om 45 minutters responstid.
Legebiler er en viktig del av tjenesten
Alle luftambulansebaser benytter legebil når det ikke er flyvær, og når det er oppdrag i nærområdet til
basen. Legebil benyttes også av 330 skvadronen (Sea King/AW101), men disse legebilene har noe
begrenset aksjonsområde rundt flyplassen på grunn av responstider for redningshelikopteret. Det er i
tillegg etablert legebiler i Haugesund, Skien, Moelv, Drammen og Oslo. Det vurderes etablering i Nedre
Glomma-regionen (Østfold). Disse bemannes med anestesilege og paramedic. Anestesilegebemannede
biler har vist seg å være et godt supplement til ambulansehelikopter og ordinære ambulanser, spesielt i
befolkningstette områder. Bilene utfører primær- og sekundæroppdrag, og avlaster bruk av helikopter.
Effektiv hente- og leveringstid og bedre veistandard bidrar til at bil oftere kan være et bedre alternativ
enn helikopter.

Nært samarbeid med redningstjenesten
Luftambulansetjenesten har også en betydelig redningsteknisk kapasitet. Politi og
hovedredningssentralene benytter ambulansehelikoptrene til søk- og redningsoppdrag over land, og dette
utgjør 3-4 % av alle ambulansehelikopteroppdrag på landsbasis.

Militære luftressurser
Helsedirektoratet har en avtale med Forsvaret som også muliggjør bruk av andre militære luftfartøy ved
behov. Hercules-flyene benyttes til å transportere intensivambulanse fra Oslo universitetssykehus under
pågående ECMO-behandling, og forsvarets Bell-helikoptre har bidratt i ambulansetjenesten, senest i
Kirkenes.

Grensesamarbeid med Sverige – utnyttelse av felles ressurser
I 2014 inngikk de fire regionale helseforetakene en samarbeidsavtale med de seks svenske landstingene
som har grense mot Norge. Avtalen gjelder gjensidig bruk av hverandres ambulansehelikoptre i
grenseområdet. Samarbeidet representerer også en styrking av katastrofeberedskapen og følger
prinsippene i Nordisk helseberedskapsavtale.

Koordinering og styring av luftambulansen
Ambulanseflyene blir koordinert operativt av en nasjonal flykoordineringssentral som er samlokalisert
med AMK Tromsø. Såkalte medisinske koordinerende punkter i Tromsø, Ålesund og på Lørenskog har
ansvaret for medisinske avklaringer, hastegrad, ledsagerbehov m.m. Ambulansehelikoptrene har tidligere
vært koordinert fra 11 lokale AMK-sentraler, men siden 2018 har antallet blitt redusert til 4. Det er nå én
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AMK-LA sentral i hver helseregion. Disse AMK- sentralene utfører flight following for sine respektive
helikoptre og kalles «AMK-LA». En mer sentralisert, profesjonalisert og enhetlig koordinering forventes å
gi en enda bedre fordeling av oppdrag, mer effektiv styring av ressursene og en bedre kontinuerlig
oversikt over beredskapssituasjonen og aktiviteten, spesielt i grenseområdene mellom helseregionene.

3.5.

Oppdrag

Antall oppdrag
Luftambulanse forbindes som oftest med akuttmedisin. Det gis avansert medisinsk behandling på stedet,
og pasientene flys til det sykehuset som kan tilby riktig behandling. I tillegg er tjenesten også et viktig
logistikkverktøy for helsetjenesten. For å realisere effekten av sentraliserte sykehusfunksjoner, må
pasienter kunne transporteres effektivt og sikkert mellom sykehus. De store sykehusene er også, for å
sikre egen beredskap og kapasitet, avhengig av at pasienter tilbakeføres til lokalsykehusene etter
gjennomført behandling. Oppdragstyper kan inndeles slik:


Primæroppdrag: oppdrag der pasienten befinner seg utenfor sykehus.



Sekundæroppdrag: oppdrag der pasienten transporteres fra et sykehus til et annet sykehus på
høyere nivå, pga. akutt sykdom eller skade som trenger høyspesialisert behandling.



Tilbakeføring: oppdrag hvor pasienten overføres fra et sykehus til et annet for å redusere
omsorgsnivået, tilbake til den institusjon som pasienten sokner til, eller til hjemmet.



SAR: Søk og redningsoppdrag.
(Kilde: Helsedirektoratet, Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede, 2. utg. (2012)).

På nasjonalt nivå er det en stabil situasjon når det gjelder antall oppdrag totalt (fig. 3).
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Figur 3. Nasjonale tall. Utvikling i gjennomførte oppdrag 2010-2019.
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For ambulansehelikoptrene er det en lett økende tendens til flere oppdrag gjennom perioden 2010-2019.
Dette må ses i sammenheng med at Evenesbasen ble etablert i 2015.

Oppdragstype ambulansehelikoptre
Ambulansehelikoptrene har gjennom årene hatt en stabil fordeling mellom oppdragstyper. Figur 4 viser
utviklingen over tid fra 2010 til 2019. Antall primæroppdrag svinger mer enn sekundær- og
tilbakeføringsoppdrag. Antall SAR-oppdrag er helt stabilt over alle årene på nasjonalt nivå, men øker ved
noen baser. Ved noen helikopterbaser har det vært en økning av primæroppdrag og for andre en økning i
sekundæroppdrag. Vi viser til basevis gjennomgang for nærmere detaljer.
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Figur 4. Utvikling i ulike oppdragstyper 2010-2019, ambulansehelikopter, nasjonale tall (Kilde: LAT HF).

Hastegrad
Etter Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er hastegrad en gradering som forteller i hvilken grad det
haster med respons på en hendelse, og deles inn i kategoriene Akutt (rød), Haster (gul), Vanlig (grønn):


Akutt (rød): Hastegrad for antatt klinisk tilstand der de vitale funksjonene kan være truet eller
manifest forstyrret og der ambulanse skal rykkes ut og lege alarmeres.



Haster (gul): Hastegrad for antatt alvorlig tilstand der de vitale funksjonene kan bli truet og der
det er behov for umiddelbar situasjonsvurdering av lege eller transport til sykehus.



Vanlig (grønn): Hastegrad for tilstander der det kan antas at tidsmomentet medisinsk sett ikke
er avgjørende og som kan forelegges lege til vurdering ved første passede anledning.

Figur 5 viser hastegrad for alle gjennomførte oppdrag i 2019 unntatt SAR-oppdrag fordelt på hastegrad. I
gjennomsnitt for alle basene var 78 % av oppdragene akutte. Bell Kirkenes, Bell Banak, Ålesund, og
Lørenskog 2 ligger under snittet for andel akutte oppdrag, med henholdsvis 73 %, 53 %, 64 % og 58 %
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akuttoppdrag. Ålesund og Lørenskog 2 har en større andel hasteoppdrag enn de andre basene. Det skyldes
at disse basene gjennomfører flest sekundæroppdrag,
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Figur 5. Antall akutt-, haste-, vanlige og bestilte oppdrag med ambulansehelikopter i perioden 2019 uavhengig av
oppdragstype. SAR-oppdrag er ikke inkludert. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF).

I tabell 1 (neste side) ses utviklingen i total flytid med helikopter i perioden 2010-2019, samt til og med
mai 2020. Flytiden varierer i 2019 fra 564 timer på Bergenbasen til 926 timer på Lørenskog II. Total flytid
økte med rundt 1600 timer fra 2010 til 2019. Det er en betydelig variasjon fra år til år. I 2015 ble det
etablert en ny ambulansehelikopterbase på Evenes. Flytimene på denne nyetablerte basen bidrar til ca.
halvparten av den samlede økningen i landet i perioden 2010-2019.
Det er for øvrig verdt å merke seg at antall flytimer i Tromsø ikke er redusert som følge av etableringen på
Evenes, men heller øker. Brønnøysund, Ålesund, Dombås og Lørenskoghelikoptrene har en økning i flytid.
De andre basene er stabile. Det påpekes at variasjonen fra år til år er store og at det er lave tall der små
endringer i oppdragsvarighet kan gi store utslag.
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Ekstra innleie

Lørenskog II

Lørenskog I

Dombås
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Ål

Stavanger

Bergen

Førde

Trondheim

Ålesund

Brønnøysund

Evenes
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2010

612

0

499

641

661

729

590

567

718

742

685

772

802

8025

2011

559

0

522

567

746

684

533

590

676

738

724

765

752

7860

2012

592

0

534

704

709

707

581

619

739

811

764

801

789

8354

2013

676

0

499

623

726

664

604

618

689

845

850

802

794

8395

2014

626

0

509

629

725

681

494

586

625

733

774

713

749

7851

2015

568

471

498

684

730

665

494

570

788

759

744

812

762

8550

2016

554

698

492

742

735

653

521

635

807

800

759

808

788

8999

2017

564

775

484

749

725

682

536

622

738

803

697

801

728

8909

2018

728

887

591

843

734

743

575

623

769

868

743

872

887

9869

2019

718

798

638

918

642

731

564

612

713

732

754

870

926

9622

2020

207

247

221

282

231

219

172

190

222

233

235

347

300

750

860

650

860

750

750

570

640

775

840

780

950

1000

70

3181

Budsj.
2020

10175

Tabell 1. Utvikling i total flytid 2010 – hittil i år 2020 (Kilde: LAT HF). Merknad: RW total flytid 2014-2018 er korrigert
for timer SAR (søk og redning) og Teknisk (inkl. ferry). Ekstra innleie ambulansehelikopter 2020, 70 t, er ikke fordelt pr.
base og region.

3.6.

Kapasitet

I dette avsnittet vurderer vi basenes kapasitet ut i fra tilgjengelighet og avbrutte/avviste oppdrag. I eget
kapittel om basene presenteres antall oppdrag hver base har hatt i årene 2010-2019. Det har betydning
for den samlede kapasiteten at de nye AW 101 redningshelikoptre erstatter de gamle Sea King
helikoptrene. Når nye redningshelikoptre er på plass kan forventes en økt kapasitet ved at AW 101:


er raskere



har lengre rekkevidde



har avisningssystem – kan i større grad fly direkte linjer over land



har bedre teknisk utstyr

Alle regionene vurderer kapasiteten i tjenesten som tilfredsstillende. I Helse Nord har i en periode med
innleie av ekstraressurser hatt en viss overkapasitet. Diskrepansen mellom antall henvendelser og
gjennomførte oppdrag forklares i all hovedsak ved at det medisinske behovet ikke viste seg å være til
stede, eller at værforholdene var for dårlige for helikopteret. I sistnevnte tilfelle, benyttes annen
akuttmedisinsk ressurs.
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I etterkant av rapporten «Gjennomgang av basestrukturen for ambulansehelikopter i Norge» fra 2018, er
det lagt bedre til rette for hensiktsmessig og ensartet bruk av luftambulansetjenesten gjennom
sentraliserte AMK-LA-sentraler i landsdekkende nettverk. En mer sentralisert og enhetlig koordinering
forventes å gi en enda bedre fordeling av oppdrag, mer effektiv styring av ressursene og en bedre
kontinuerlig oversikt over beredskapssituasjonen og aktiviteten, spesielt i grenseområdene mellom
helseregionene. Effekten av dette kan foreløpig ikke tallfestes, hovedsakelig på grunn av at AMK-LA i
Helse Vest åpnet februar 2020 og erfaringsgrunnlaget derfor er begrenset.
Luftambulansetjenesten vil aldri kunne erstatte bil- og båtambulansetjenesten som er de primære
akuttmedisinske ressursene sammen med kommunale tjenester. Etableringen av ambulansehelikopter i
Midtre Hålogaland (Evenes) i 2015 viser at kapasiteten blir brukt når det kommer et nytt tilbud - og uten
at man ser reduksjoner i tilgrensede tjenester.
Diskusjonen omkring uønsket variasjon i bruken av luftambulansetjenesten vil blir fulgt opp av de
regionale helseforetakene, blant annet gjennom analysearbeid som pågår i regi av Senter fro klinisk
dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord RHF.

Tilgjengelighet for oppdrag
Feil! Fant ikke referansekilden. viser tid på tilgjengelighet i perioden 2017-2019, dvs. den tiden
besetningen og ambulansehelikopteret er tilgjengelig for oppdrag. Manglende tilgjengelighet kan skyldes
tekniske forhold ved helikopteret, at besetningen er utmeldt grunnet arbeids- og hviletidsbestemmelsene
eller andre personellmessige forhold. For de fleste baser er det oftest at mannskapet er tjenestetid
årsaken til manglende tilgjengelighet. Værmessige forhold er ikke innberegnet. Årlig beredskapstid er
generelt høy. På Lørenskog er situasjonen vesentlig forbedret i perioden.
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Base

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Δ2017-19

Arendal

97,5 %

98,1 %

97,5 %

96,1 %

96,7 %

97,1 %

1,0 %

Bergen

97,9 %

98,6 %

98,7 %

98,6 %

96,3 %

97,0 %

-1,6 %

Brønnøysund

96,9 %

96,5 %

98,0 %

94,8 %

98,7 %

97,5 %

2,7 %

Dombås

98,6 %

98,6 %

98,1 %

98,6 %

97,2 %

98,1 %

-0,5 %

Evenes

-

98,6 %

98,0 %

97,7 %

97,7 %

96,0 %

-1,7 %

Førde

98,9 %

99,3 %

99,4 %

98,6 %

97,4 %

98,3 %

-0,3 %

Lørenskog 1

96,6 %

94,6 %

95,2 %

94,3 %

96,4 %

99,3 %

5,0 %

Lørenskog 2

96,8 %

96,2 %

96,8 %

96,2 %

97,7 %

99,4 %

3,2 %

Stavanger

98,6 %

99,0 %

97,8 %

97,2 %

97,7 %

96,9 %

-0,3 %

Tromsø

93,9 %

96,4 %

97,6 %

97,5 %

99,0 %

97,8 %

0,3 %

Trondheim

97,0 %

96,9 %

96,1 %

96,7 %

95,9 %

96,9 %

0,2 %

Ål

99,1 %

98,6 %

97,8 %

98,6 %

97,3 %

97,8 %

-0,8 %

Ålesund

96,0 %

95,2 %

93,6 %

94,0 %

96,5 %

94,9 %

0,9 %

Tabell 2. Faktisk tilgjengelighet (fartøy og personell er klare for oppdrag) pr base (Lufttransport RW AS og Norsk
Luftambulanse AS). Merknad: Lufttransport AS opererte Brønnøysund, Tromsø og Ålesund fram til 1. juni 2018, da NLA
AS overtok baser. 2018-tall fra disse tre basene reflekterer en blanding av operatøransvar 50/50, dette kan gi noe
usikkerhet mht korrekt innmelding fra operatører. Operatørbyttet innebar nytt helikoptermateriell.

Avviste og avbrutte oppdrag
Avvist oppdrag er oppdrag som ikke iverksettes. Et avvist oppdrag betyr ikke at henvendelsen ikke ble
håndtert, men løst uten at luftambulansetjenesten rykket ut. Et avbrutt oppdrag er et oppdrag som
iverksettes, men som av ulike årsaker avbrytes før man når pasienten. Årsaker til avvik kan være:
Tjenestetid, koordinering, samtidighet, vær, ikke-medisinske behov, ikke-transportdyktige pasienter,
fartøytekniske problemer og død pasient.
Medisinske forhold og vær er hovedårsaken til at oppdrag ikke gjennomføres. Det er spesielt
samtidighetskonflikt eller utmelding på grunn av tjenestetid (duty) som kan indikere
kapasitetsutfordringer ved en base. I dagens registrering ligger det ingen opplysninger om hvorvidt et
forsinket eller avvist oppdrag, ga negative konsekvenser for pasienten.
Formålet med hviletidsbestemmelsene er å fremme økt flysikkerhet ved at besetningen ikke blir
overbelastet på vakt. En samtidighetskonflikt er når to eller flere henvendelser oppstår samtidig og man
må foreta en prioritering og foreslå alternativ oppdragshåndtering. Under presentere vi oppdaterte tall
fra 2019 på henvendelser, avviste henvendelser, avbrutte oppdrag og gjennomførte oppdrag. Det vises
også tall på årsaker til at oppdrag ikke ble gjennomført. Alle data er per base. Bildet er i store trekk
uendret fra 2018 rapporten.

22

Rapport: Basestruktur ambulansehelikopter

Helse Nord
I Helse Nord i 2019 er andelen av henvendelsene som fører til gjennomførte oppdrag 74 prosent i Tromsø,
70 prosent på Evenes og 59 prosent i Brønnøysund. I perioden 2014-2016 var tallene henholdsvis 75
prosent, 74 prosent og 57 prosent.
Tromsø

Evenes

Brønnøysund

Antall

% andel

Antall

% andel

Antall

% andel

Henvendelser

1095

100,0

778

100,0

685

100,0

Avvist

203

18,5

141

18,1

163

23,8

Avbrutt

84

7,7

94

12,1

115

16,8

Gjennomførte

808

73,8

543

69,8

407

59,4

oppdrag
Gjennomsntt pr døgn

2,21

1,49

1,12

Antall pasienter beh.

785

536

397

Tabell 3. Antall henvendelser og oppdrag i Helse Nord 2019.

Som det fremkommer av tabell 7 er enten værforhold eller medisinsk behov årsakene til at oppdragene
avvises eller avbrytes i over 70 prosent av tilfellene. Tjenestetid og samtidighet er sjeldnere årsaker til
ikke utførte oppdrag.
Tromsø

Evenes

Brønnøysund

Antall

% andel

Antall

% andel

Antall

% andel

Medisinsk behov

115

40,1

73

31,0

158

56,8

Mors

12

4,2

11

4,7

11

4,0

Vær

91

31,7

94

40,0

60

21,6

Teknisk

9

3,1

4

1,7

4

1,4

Tjenestetid

9

3,1

4

1,7

4

1,4

Samtidighet

31

10,8

14

6,0

20

7,2

Koordinering

14

4,9

22

9,4

11

4,0

Annet

6

2,1

13

5,5

10

3,6

287

100

235

100

278

100

SUM avvist/avbrutt

Tabell 4. Helse Nord. Henvendelser i 2019 som er avvist eller avbrutt.
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Helse Midt-Norge
I Helse Midt-Norge i 2019 førte 57 prosent av henvendelsene til Trondheimsbasen til et gjennomført
oppdrag. Tilsvarende tall for Ålesundsbasen er 69 prosent. I perioden 2014 – 2016 var tallene henholdsvis
57 prosent og 66 prosent.
Trondheim

Ålesund

Antall

% andel

Antall

% andel

Henvendelser

1096

100,0

968

100,0

Avvist

363

33,1

179

18,5

Avbrutt

104

9,5

122

12,6

Gjennomførte oppdrag

629

57,4

667

68,9

Gjennomsnitt pr. døgn

1,7

1,8

Antall pasienter beh.

616

655

Tabell 5. Antall henvendelser og oppdrag i Helse Midt 2019.

Også i Helse Midt-Norge er de hyppigste årsakene til avviste eller avbrutte oppdrag værforhold eller
medisinske behov.
Trondheim

Ålesund

Antall

% andel

Antall

% andel

Medisinsk behov

172

36,8

100

33,4

Vær

90

19,3

42

14,0

Koordinering

87

18,6

26

8,7

Samtidighet

80

17,1

83

27,8

Tjenestetid

19

4,1

13

4,3

Annet

12

2,6

3

1,0

Mors

5

1,1

12

4,0

Teknisk

2

0,4

20

6,7

467

100

299

100

SUM avvist/avbrutt

Tabell 6. Helse Midt. Henvendelser i 2019 som er avbrutt eller avvist.

24

Rapport: Basestruktur ambulansehelikopter

Helse Vest
Helse Vest bruker et annet datasystem i luftambulansetjenesten enn de andre regionene. Det er
sannsynligvis svakheter ved registrering i dette systemet. Summene i tabell 7 går ikke opp når det gjelder
antall henvendelser i 2019. Hovedinntrykket er i tråd med 2018 rapporten der man fant at 30-40 prosent
av henvendelsene ble avvist eller avbrutt.
Førde

Bergen

Stavanger

Henvendelser

993

1111

1097

Avvist

259

325

237

Avbrutt

136

154

170

Gjennomførte oppdrag

568

627

729

Gjennomsnitt pr døgn

1,56

1,72

2,00

Antall pasienter beh.

563

612

676

Tabell 7. Helse Vest. Antall henvendelser og oppdrag i 2019.

Medisinsk behov og værforhold hyppigste årsaker til avviste eller avbrutte oppdrag.
Førde

Bergen

Stavanger

Antall

%-andel

Antall

%-andel

Antall

%-andel

233

59,0

240

50,1

204

50,1

Tr. Dyktighet

0

0

1

0,2

1

0,2

Mors

8

2,0

16

3,3

11

2,7

Værforhold

69

17,5

100

20,9

82

20,1

Teknisk

1

0,3

6

1,3

5

1,2

Tjenestetid

2

0,5

4

0,8

7

1,7

Samtidighet

48

12,2

84

17,5

57

14,0

Koordinering

29

7,3

23

4,8

26

6,4

Annet

5

1,3

5

1,0

14

3,4

395

100

479

100

407

100

Medisinsk behov

SUM avvist/avbrutt

Tabell 8. Helse Vest. Henvendelser i 2019 som er avbrutt eller avvist.

Basen i Bergen hatt en økning i antall ganger den ikke har vært tilgjengelig på grunn av overskredet
tjenestetid de siste årene, fra 5 ganger i 2016 til 29 ganger i 2019. Dette har delvis sammenheng med økt
mengde krevende sekundærtransporter.
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Helse Sør-Øst
I Helse Sør-Øst i 2019 resulterte 51 prosent av henvendelsene til Lørenskog 1 helikopteret i et
gjennomført oppdrag. Tilsvarende tall for de andre basene var henholdsvis 65 prosent på Lørenskog 2, 46
prosent i Arendal, 63 prosent på Ål og 65 prosent på Dombås. (Tabell 12). I perioden 2014-2016 var
tallene henholdsvis 58 prosent, 65 prosent, 54 prosent, 64 prosent og 67 prosent.

2019

Lørenskog 1
Antall % andel
Henvendelser
1695 100 %
Avvist
410
24 %
Avbrutt
425
25 %
Gjennomført
860
51 %
Gjennomsnitt pr. døgn
2,4
Antall pasienter behandlet 856

Lørenskog 2
Antall % andel
1136 100 %
241
21 %
159
14 %
736
65 %
2
728

Arendal
Antall % andel
1194 100 %
402
34 %
236
20 %
556
46 %
1,5
543

Ål
Antall
784
167
128
489
1,3
485

Dombås
% andel Antall % andel
100 % 680
100 %
21 %
136
20 %
16 %
104
15 %
63 %
440
65 %
1,2
436

Tabell 9. Helse Sør-Øst. Antall henvendelser og oppdrag i 2019.

Også i Helse Sør-Øst, er medisinske forhold og vær årsak til størstedelen av avviste og avbrutte oppdrag.
Det er verdt å merke seg at det nærmest ikke lenger forekommer at oppdrag avvises ved Lørenskogbasen
pga tjenestetid. Dette har sin forklaring i etableringen av et tredje mannskap på basen. Med unntak av
Arendalbasen er det få tilfeller av avvisning på grunn av tjenestetid. Det er særlig i sommermånedene at
det oppstår slike situasjoner i Arendal. Legebilen i Grenlandsområdet ble opprettet i oktober 2019 og
erfaringene så langt kan peke i retning av at denne bidrar til en avlastning av ambulansehelikopteret i
Arendal.

2019
Medisinsk behov
Vær
Koordinering
Samtidighet
Tjenestetid
Annet
Mors
Teknisk
Sum avvist/avbrutt

Lørenskog 1
Antall % andel
496
59,4
185
22,2
49
5,9
28
3,4
0
0,0
18
2,2
58
6,9
1
0,1
835
100,0

Lørenskog 2
Antall % andel
187
46,8
117
29,3
36
9,0
21
5,3
2
0,5
13
3,3
23
5,8
1
0,3
400
100,0

Arendal
Antall % andel
282
44,2
136
21,3
80
12,5
64
10,0
17
2,7
5
0,8
52
8,2
2
0,3
638
100,0

Tabell 10. Helse Sør-Øst. Henvendelser i 2019 som er avbrutt eller avvist.
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Ål
Antall
116
93
25
38
4
4
7
8
295

% andel
39,3
31,5
8,5
12,9
1,4
1,4
2,4
2,7
100,0

Dombås
Antall % andel
88
36,5
76
31,5
45
18,7
16
6,6
1
0,4
7
2,9
6
2,5
2
0,8
241
100,0
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3.7.

Dekningsgrad

Teoretisk dekningsgrad
Basestrukturkartet (Feil! Fant ikke referansekilden.) i kapittel 0 viser hvilke områder som teoretisk er
dekket innen 45 minutter fra varsling til AMK. Som beskrevet er om lag 99 prosent av Norges befolkning
nå dekket innen 30 minutters flytid.

LA- responstid
Figur 1 viser de viktigste prehospitale tidsbegrepene som benyttes i hele ambulansetjenesten. I
luftambulansetjenesten er det enhetens egen reaksjonstid (tid fra basen alarmeres til oppstart) og
utrykningstid (tid fra oppstart til fremme hos pasient) som er avgjørende for hvor lang tid det tar før
luftambulansetjenesten er fremme hos pasienten etter alarm. Videre i kapittelet vil benevnelsen LAresponstid benyttes. Dette er summen av reaksjonstid og utrykningstid, og definerer tiden fra basen blir
varslet til helikopteret er fremme hos pasient.
Tabell 11 viser median LA-responstid på primæroppdrag med hastegrad akutt i perioden 2014-2016.
Siden hastigheten på luftfartøyene er forskjellig, vil avstand som dekkes av de ulike enhetene variere
innenfor samme tidsperiode. Ambulansehelikopterbasene hadde i perioden 2014-2016 en median LAresponstid på 27 minutter. Det har vist seg krevende å fremskaffe oppdaterte data på LA-responstid. Ut
fra vår kunnskap er det lite sannsynlig at det har skjedd større endringer siden 2016.
Base

Median [min]

Arendal

30

Bergen

24

Brønnøysund

33

Dombås

28

Evenes

28

Førde

31

Lørenskog 1

24

Lørenskog 2

25

Stavanger

21

Tromsø

32

Trondheim

29

Ål

29

Ålesund

23

Totalt

27

Tabell 11. Median LA-responstid for akutte primæroppdrag med ambulansehelikopter i perioden 2014-2016. (Kilde:
Luftambulansetjenesten HF).
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Oppdaterte dekningskart med nye helikoptre, viser en reduksjon i områder, som ikke nås innen 45
minutter. Dette kan indikere at LA-responstid vil bedres noe.

3.8.

Basevis oversikt – Helse Nord

Figur 6. Dekningskart Helse Nord.
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Figur 7 viser antall ulike oppdrag for basene Tromsø og Brønnøysund, samt Evenes fra mai 2015.
Aktiviteten på basene vil kunne variere fra år til år, men trenden viser en markant årlig vekst fra ca. 1 000
oppdrag pr år til ca. 1 750 oppdrag (vekst på ca. 75 prosent) i løpet av 10 år inkludert ny base på Evenes i
mai 2015.

2000
1500

Primær
Sek/tilbake

1000

SAR

500
0

Totalt

Lineær (Totalt)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figur 7. Helse Nord oppdragstrend pr. oppdragstype 2010-2019 (Kilde Luftambulansetjenesten HF).

Brønnøysundbasen
Brønnøysundbasen (figur 8) har i perioden hatt et stabilt volum på totalt ca. 400 oppdrag pr år. Høyeste
aktivitet var i 2014 med 409 oppdrag og laveste i 2017 med 346 oppdrag. Gjennomsnittlig
oppdragsmengde i perioden var 385. Sett mot høyest aktivitet (2017) er økningen 5,9 prosent. Det er
ingen spesielle variasjoner mellom oppdragstypene primær, sekundær/tilbakeføring og SAR.

500

400
Primær
Sek/tilbake
SAR
Totalt
Lineær (Totalt)

300
200
100
0
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Figur 8. Base Brønnøysund oppdragstrend pr. oppdragstype 2010-2019 (Kilde: Luftambulansetjenesten HF).
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Tromsøbasen
Etter at Evenesbasen kom mai 2015 hadde helikoptret i Tromsø færre oppdrag i 2015 og 2016 med en
markant økning fra 2018. Variasjonen mellom 2015 (584 oppdrag, lavest aktivitet) og 2019 (801 oppdrag,
høyest aktivitet). Gjennomsnittlig antall oppdrag (totalt for perioden) er 653. Aktiviteten i 2019 var
dermed 22,7 prosent høyere enn gjennomsnittet for basen. Økningen gjelder i hovedsak primæroppdrag
(figur 9).

1000
800
Primær
Sek/tilbake
SAR
Totalt
Lineær (Totalt)
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400

200
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figur 9. Base Tromsø oppdragstrend pr. oppdragstype 2010-2019 (Kilde: Luftambulansetjenesten HF). Evenesbasen
etablert 1. mai 2015.

Evenesbasen
Evenes-helikoptret ble etablert mai 2015 med midlertidig base i Forsvarets fasiliteter på Evenes lufthavn.
Det var planlagt ny base ved lufthavnen, men dette lot seg ikke gjøre pga. miljøforurensning i bakken ved
aktuelle tomt samt støyproblematikk (F35 jagerfly). Basen er dermed inntil videre flyttet til Harstad i
leide lokaler inntil 3 år. Evenesbasen hadde lavest oppdragsmengde første hele driftsår 2016 (424
oppdrag) og høyest i 2018 (564 oppdrag). Gjennomsnittlig antall oppdrag 2016-2019 er 502 oppdrag.
Aktiviteten i 2018 var dermed 8,8 prosent høyere enn gjennomsnittet for basen. Både primæroppdrag og
sekundær-/tilbakeføringsoppdrag har hatt økning i perioden (figur 10).
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Figur 10. Base Evenes oppdragstrend pr. oppdragstype 2015-2019 (Kilde LAT HF) Etablert 1. mai 2015.

Bruk av Forsvarets Bellhelikopter Kirkenes
I perioden uke 47 i 2019 til uke 10 i 2020 ble det gjennomsnittlig utført ca. fem oppdrag pr uke.
Gjennomsnittlig flytid pr oppdrag var ca. 40 minutter.
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3.9

Basevis oversikt – Helse Midt-Norge

Figur 11. Dekningskart Helse Midt-Norge.

Figuren viser aktivitet for basene Ålesund og Trondheim 2010-2019 .Aktiviteten på basene vil naturlig
kunne variere fra år til år, men trenden viser en mindre årlig vekst fra knappe 1300 oppdrag pr år til ca.
1400 oppdrag.

Figur 12. Oppdragstrend per oppdragstype i Helse Midt-Norge 2010-2019. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF)
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Base Ålesund
Base Ålesund har i perioden hatt en økning fra ca. 550 oppdrag pr. år til ca. 670 oppdrag pr. år. Det er
ingen spesielle variasjoner mellom oppdragstypene primær, sekundær/tilbakeføring og SAR (figur 13).
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Figur 13. Ålesundsbasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF)

Base Trondheim
Base Trondheim har en relativt stabil oppdragsmengde i perioden 2010-2019 med en nedadgående trend
mot slutten av perioden. Fordelingen mellom oppdragstypene er relativt stabilt. Dette er resultat av en
ønsket og styrt utvikling. Trondheimsbasen hadde i årene fram mot 2018 nærmet seg taket for
kapasiteten. En hadde ofte utmeldinger med begrunnelse i «duty», eller utflydd på tid, som det også kan
benevnes. Flere tiltak ble satt i verk for å sikre at man flyr på de riktige indikasjonene/oppdragene. Blant
de viktigste er samling og profesjonalisering av AMK-LA funksjonen til AMK-(Sør)-Trøndelag ved St. Olavs
hospital i Trondheim og en tettere dialog mellom AMK-sentralene og crewet ved basen(e) i forbindelse
med utalarmering til oppdrag. Dette har ført til færre oppdrag totalt sett og en riktigere fordeling målt i
alvorlighetsgrad (NACA-score) for de pasientene man har flydd på og behandlet (figur 14).

1000
800

Primær
Sek/tilbake
SAR
Totalt
Lineær (Totalt)

600

400
200
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Figur 14. Trondheimsbasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF).
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3.10 Basevis oversikt – Helse Vest

Figur 15. Dekningskart Helse Vest.
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Grafen i figur 16 viser samlet aktivitet i Helse Vest per oppdragstype de siste ti år, ved basene Førde,
Bergen og Stavanger. Aktiviteten har vært relativt stabil. 2015 var det året med lavest aktivitet i regionen i
tiårsperioden, med totalt 1829 oppdrag. Antall oppdrag økte igjen i 2016 til 1971 oppdrag totalt, og har
deretter ligget på et ganske jevnt nivå. I 2019 var totalt antall oppdrag 1922.
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Figur 16. Oppdragstrend per oppdragstype Helse Vest 2010-2019. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF)

Førdebasen
Oppdragsmengden (figur 17) ved base Førde har variert noe i løpet av de siste ti årene. Fra 581 oppdrag
totalt i 2010 sank deretter oppdragsmengden. Laveste aktivitet var i 2015 med 482 oppdrag. De siste
årene har oppdragsmengden økt igjen, fram til 567 oppdrag i 2019. Dette gjenspeiler hovedsakelig
variasjon i antall primæroppdrag.
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Figur 17. Førdebasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019 (Kilde: Luftambulansetjenesten HF).
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Bergenbasen
Ved basen i Bergen er det en reduksjon i oppdrag i løpet av de siste ti årene. Fra 748 oppdrag totalt i 2010
var det i 2019 totalt 626 oppdrag. 2015 var det året med lavest aktivitet i perioden, med totalt 580
oppdrag. Basen i Bergen har jobbet bevisst for å unngå for mye overtriage, og derved begrense aktiviteten.
Antall sekundæroppdrag ved denne basen er økende (figur 18).
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Figur 18. Bergenbasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF).

Stavangerbasen
Oppdragsmengden ved base Stavanger har variert noe i løpet av de siste ti årene. Fra 2017 til 2019 har det
vært en reduksjon i antall totaloppdrag fra 863 til 729.

1000
800
Primær

600

Sek/tilbake

400

SAR

200
0

Totalt
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lineær (Totalt)

Figur 19. Stavangerbasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF).

36

Rapport: Basestruktur ambulansehelikopter

3.11 Basevis oversikt – Helse Sør-Øst
Det totale antall oppdrag har vært nær uforandret de siste ti år. Fordelingen mellom de ulike typer
oppdrag som ambulansehelikoptrene gjennomfører er også stabil i perioden. Primæroppdragene varierer
noe fra år til år. Fortsatt er det ene helikopteret på Lørenskog det eneste helikopteret som flyr krevende
spesialtransporter. Figuren under viser teoretisk dekningsgrad for Helse Sør-Øst med nye helikoptre.

Figur 20. Dekningskart Helse Sør-Øst.
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I 2019 gjennomførte luftambulansetjenesten 3 081 oppdrag enten med helikopter eller med legebil.
Lørenskog, som har to helikoptre, gjennomførte i 2019 mer enn halvparten av alle oppdrag i Helse SørØst, i alt 1 596 oppdrag. Færrest gjennomførte oppdrag har Dombås-basen, som i 2019 hadde 440
oppdrag.
Figur 21 viser utvikling i oppdragsmengde og -type for Helse Sør-Øst samlet i perioden 2010-2019.
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Figur 21. Helse Sør-Øst. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019 (Kilde: Luftambulansetjenesten HF).

Arendalsbasen
Arendalsbasen har hatt en lett økende trend i antall oppdrag per år. Det er først og fremst en variasjon i
antall primæroppdrag. Det var et høyere antall i 2018 enn i 2019 (figur 22).
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Figur 22. Arendalsbasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019. (Kilde LAT HF)
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Lørenskogbasen
Lørenskogbasen har 2 helikoptre med 2 besetninger i aktiv vakt og en besetning i beredskap. Basen har et
høyt antall oppdrag. Det har vært en lett nedadgående trend de siste 10 år (figur 23).
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Figur 23. Lørenskogbasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019. (Kilde LAT HF) (2 helikoptre)

Ålbasen
Ålbasen er ved siden av Dombås basen med færrest oppdrag i Helse Sør-Øst. Antall oppdrag har steget noe
i perioden 2010 – 2019 på grunn av en økning i primæroppdrag (figur 24).
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Figur 24. Ålbasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF).
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Dombåsbasen
Dombåsbasen har færrest oppdrag i Helse Sør-Øst. Har en helt stabil trend de siste 10 år. Figur 25.
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Figur 25. Dombåsbasen. Oppdragstrend per oppdragstype 2010-2019. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF).
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4. Behov for luftambulansetjenester
Med utgangspunkt i at luftambulansetjenesten er en liten del av den akuttmedisinske kjeden har vi her
sett nærmere på pasientkarakteristika knyttet til de pasientene som er håndtert av ambulansehelikopter
eller legebil. Vi omtaler utvalgte sykdommer og skader. Eksempler på disse tilstandene er hjerteinfarkt,
hjertestans, hjerneslag og alvorlige skader.

4.1

Pasientkarakteristika

Figur 26 gir en oversikt over aldersfordelingen på pasientene som er assistert i løpet av 2019 med
ambulansehelikopter eller med legebil. Oversikten er uavhengig av oppdragstype. Gruppen mellom 60 og
79 år er den gruppen som transporteres hyppigst av luftambulansen (denne gruppen utgjør til sammen
36 % av alle). Andelen er lavest for de som er 90 år eller eldre, etterfulgt av pasienter mellom 10 og 19 år
som kun utgjør 5%. Aldersfordelingen blant de som fikk hjelp av luftambulansetjenesten i 2019 er som
tidligere år.

Figur 26. Alder på pasientene som er assistert i 2019 (luftambulansehelikopter og legebiler). (Kilde:
Luftambulansetjenesten HF).
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Figur 27 viser at pasientene som blir assistert av luftambulansetjenesten i all hovedsak lider av
hjertestans, iskemiske hjertelidelser, hjerne karsykdommer og skader.. Diagnoseoversikten i figuren
dekker ikke alle diagnoser det er bidratt i på, og en ser at de utvalgte diagnosene forklarer ca. 50 % av
diagnosene som er registrert totalt. Prosjektgruppen har plukket ut data for alvorlige tilstander der bruk
av luftambulanse antas å ha stor betydning for utfallet grunnet det begrensede tidsvinduet for effektiv
behandling.

Figur 27. Utvalgte tilstander som ambulansehelikoptrene og legebiler har transportert i 2019. Tallene er snitt per base,
der Lørenskog 1 og Lørenskog 2 teller som hver sin. (Kilde: Luftambulansetjenesten HF).

Luftambulansetjenesten har særlig fulgt utviklingen for to diagnoser iskemisk hjertesykdom og
forstyrrelser i hjernesirkulasjonen. Siden 2010 er tendensen at man i dag flyr færre pasienter med
ischemisk hjertesykdom og flere med forstyrrelser i hjernesirkulasjon. I 2010 representerte iskemisk
hjertesykdom 15,6 prosent verus 12, 8 prosent i 2019. I 2010 representerte forstyrrelser i
hjernesirkulasjonen 8,3 prosent versus 11,5 prosent i 2019.

4.2

Oppdrag per base

Figur 28 viser gjennomførte oppdrag for hver base per 10 000 innbygger i 2019.Det er en variasjon i
forbruk, som synes i stor grad å være betinget av geografi, bosettingsmønster, nærhet til
luftambulansebase og nærhet til sykehus.
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Oppdrag per 10.000 innb
UNN, Tromsø
Brønnøysund lufthavn
Harstad/Narvik lufthavn Evenes
Dombås helikopterplass
Ål helikopterplass
Ålesund sykehus, Åse
Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen
Førde helikopterplass sjukehuset
Trondheim Helikopterplass Rosten
Stavanger helikopterplass sentralsykehuset
Arendal helikopterplass
Bergen helikopterplass, Grønneviksøren
Lørenskog helikopterlandingsplass
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Figur 28. Antall oppdrag per base per 10 000 innbyggere i opptaksområdet. (Kilde: Helse Nord (v/ Økonomi/Analyse).
Befolkningsstatistikk på rutenett og geofiler fra SSB. Koordinater på baser. Python 3.6 (modul: GeoPandas))

4.3

Fremtidig behov for spesialisert utrykningstjeneste

Befolkningsutvikling og utvikling i insidens
I rapporten fra 2018 ble det gjort en framskrivning av forventet antall oppdrag fram mot 2030 basert på
daværende prognose for befolkningsutvikling fra SSB. Det ble tatt utgangspunkt i utvalgte diagnoser, og
en valgte å holde fremtidig prevalens for disse diagnosene uendret i framskrivningen.
Vi finner at utvalget av diagnoser, som ble gjort i 2018, er relevant også i 2020. Det har ikke vært
endringer av betydning i diagnosefordeling, bortsett fra at det er en trend mot flere transporterte
pasienter med sirkulasjonsforstyrrelser i hjernen sammenliknet med pasienter med ischemisk
hjertesykdom.
Nye befolkningsframskrivinger fra SSB (2020) gir et lavere forventet innbyggertall i 2030 enn prognosen
som 2018-rapporten bygde på. I 2018-rapporten var det framskrevne innbyggertallet i 2030 i overkant av
5,9 millioner innbyggere. 2020-fremskrivningen fra SSB gir en ventet befolkning i 2030 på i overkant av
5,6 millioner innbyggere. Se tabell 12. Dette trekker i retning av et færre antall forventede oppdrag i 2030
enn det man antok i 2018.
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Befolkningens størrelse og sammensetning er kun en av flere drivere for forbruk av
luftambulansetjenester. Medisinsk utvikling, nye teknologiske muligheter, veiutbygging og endring i
bosettingsmønster vil sannsynligvis påvirke behovet i større grad enn befolkningens størrelse alene. Bruk
at luftambulanse er også avhengig av tilgjengelig kapasitet og tilbud. Erfaringene fra etableringen av
Evenesbasen illustrerer at en ny base ikke reduserer antall oppdrag på nærliggende baser. Vi har derfor
valgt å ikke tallfeste reduksjonen, av den grunn at arbeidsgruppen er usikre på om denne type
framskrivninger er hensiktsmessig i forhold til å estimere et fremtidig behov for en så spesialisert tjeneste
som luftambulansevirksomheten.

4.4.

Sykehusstruktur

Fremtidig sykehusstruktur antas å kunne påvirke behov for luftambulansetjenester. Nåværende og
fremtidig sykehusstruktur og funksjonsfordeling i RHFene er overordnet beskrevet i tabellform under.

Helse Sør-Øst
Nå

Forventet i fremtiden

Sykehus med
akuttfunksjoner

Ingen endringer i antall sykehus
med akuttfunksjoner innen
indremedisin og/eller kirurgi.

Sykehus med fødetilbud

Ingen endringer fra 2018 rapport.

Vestby kommune inngår nå i
opptaksområdet til Sykehuset Østfold HF.
Kongsvinger sykehus med opptaksområde er
nå en del av Akershus universitetssykehus
HF. Nye Holmestrand kommune inngår dels i
opptaksområdet til Sykehuset i Vestfold HF
og dels i opptaksområdet til Vestre Viken HF.
Vedtatt målbilde for Sykehuset Innlandet
inneholder ett nytt sykehus, Mjøssykehuset,
et akuttsykehus og et elektivt sykehus.
Tynset sykehus videreføres med nåværende
akuttfunksjoner inkludert fødetilbud.
Lokalisering av sykehusene i Mjøsområdet
planlegges vedtatt høst 2020.
Det ventes ingen endringer på kort sikt.

Primære
behandlingssteder for
hjerteinfarkt/hjertestans,
hjerneslag og traumer

Hjerteinfarkt/hjertestans:
Pasienter med STEMI-infarkt går
direkte til sykehus med PCIberedskap (OUS HF, Sørlandet
Sykehus HF). Non-STEMI kan gå til
lokalsykehus med akutt
indremedisin.
Hjerneslag:
Modellen i Helse Sør-Øst med
sykehus i nettverk med transport til
nærmeste sykehus og rask
trombolyse før overføring til
slagsenter eventuelt med
trombektomitilbud er gjennomført.
I tillegg til OUS HF er det etablert
dagtilbud innen trombektomi ved
Sørlandet Sykehus HF og Ahus HF.
Døgndrift innføres fra 2020/2021.
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dagtilbud for PCI i 2015, det planlegges
vaktordning.
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Nå

Sykehus med PCIberedskap

Sykehus som utfører
trombektomi

Forventet i fremtiden

Traumer:
Ingen endringer fra 2018 rapport.

Oslo universitetssykehus
HF

Sørlandet Sykehus HF

Akershus
universitetssykehus HF tar
ikke imot STEMIpasienter. Det pågår
utredningsarbeid

Oslo universitetssykehus
HF

Akershus
universitetssykehus HF
(Dagtilbud)

Sørlandet sykehus HF
(Dagtilbud)

Tabell 2. Sykehusstruktur i Helse Sør-Øst
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sykehus HF og ved Nordbyhagen, Akershus
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Helse Midt-Norge
Nå

Forventet i fremtiden

Kommentar

Sykehus med
akuttfunksjoner

Sykehuset Namsos
Sykehuset Levanger
St. Olavs Hospital
(Orkdal sjukehus)
Kristiansund sjukehus
Molde sjukehus
Ålesund sjukehus
Volda sjukehus

Sykehuset Namsos
Sykehuset Levanger
St. Olavs Hospital
Sjukehuset Nordmøre og
Romsdal
Ålesund sjukehus
Volda sjukehus

Sjukehuset
Nordmøre og
Romsdal,
Hjelset planlagt
ferdig 2024

Sykehus med fødetilbud

Sykehuset Namsos
Sykehuset Levanger
St. Olavs Hospital
Kristiansund sjukehus
Molde sjukehus
Ålesund sjukehus
Volda sjukehus

Sykehuset Namsos
Sykehuset Levanger
St. Olavs Hospital
Sjukehuset Nordmøre og
Romsdal
Ålesund sjukehus
Volda sjukehus

Sjukehuset
Nordmøre og
Romsdal,
Hjelset planlagt
ferdig 2024

Primære
behandlingssteder for
hjerteinfarkt/hjertestans,
hjerneslag og traumer

Hjerteinfarkt/hjertestans:
Sykehuset Namsos
Sykehuset Levanger
St. Olavs Hospital
Kristiansund sjukehus
Molde sjukehus
Ålesund sjukehus
Volda sjukehus

Hjerteinfarkt/hjertestans:
Sykehuset Namsos
Sykehuset Levanger
St. Olavs Hospital
Sjukehuset Nordmøre og
Romsdal
Ålesund sjukehus
Volda sjukehus

Hjerneslag:
Alle sykehus

Hjerneslag:
Alle sykehus

Traumer:
Sykehuset Namsos
Sykehuset Levanger
St. Olavs Hospital
Molde sjukehus
Ålesund sjukehus

Traumer:
Sykehuset Namsos
Sykehuset Levanger
St. Olavs Hospital
Sjukehuset Nordmøre og
Romsdal
Ålesund sjukehus

Sykehus med PCIberedskap

St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital

Sykehus som utfører
trombektomi

St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital

Tabell 3. Sykehusstruktur i Helse Midt-Norge
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Nordmøre og
Romsdal,
Hjelset planlagt
ferdig 2024

Utredning av
PCI-tilbud i
Ålesund starter
i 2020
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Helse Vest
Nå
Sykehus med
akuttfunksjoner

Sykehus med fødetilbud

Primære
behandlingssteder for
hjerteinfarkt/hjertestans,
hjerneslag og traumer

Forventet i fremtiden

Nordfjord sjukehus (indremedisin)
Førde sentralsjukehus
Lærdal sjukehus (indremedisin)
Voss sjukehus
Haukeland universitetssjukehus
Haugesund sjukehus
Odda sjukehus (indremedisin og begrensa
kirurgi)
Stord sjukehus (indremedisin og kirurgi)
Stavanger universitetssjukehus
Førde sentralsjukehus
Voss sjukehus
Haukeland universitetssjukehus
Haugesund sjukehus
Stord sjukehus
Stavanger universitetssjukehus
Det er God start-einingar ved
Nordfjord sjukehus
Lærdal sjukehus
Odda sjukehus. Her er det ikkje planlagde
fødslar.
Hjerteinfarkt/hjertestans:
Haukeland universitetssjukehus
Stavanger universitetssjukehus

Hjerteinfarkt/hjertestans:
Haukeland universitetssjukehus
Stavanger universitetssjukehus

Hjerneslag:
Haukeland universitetssjukehus
Stavanger universitetssjukehus
Nordfjord sjukehus
Førde sentralsjukehus
Lærdal sjukehus
Voss sjukehus
Haugesund sjukehus
Odda sjukehus
Stord sjukehus

Hjerneslag:
Haukeland universitetssjukehus
Stavanger universitetssjukehus
Nordfjord sjukehus
Førde sentralsjukehus
Lærdal sjukehus
Voss sjukehus
Haugesund sjukehus
Odda sjukehus
Stord sjukehus

Traumer:
Haukeland universitetssjukehus (Regionalt
traumesenter)
Stavanger universitetssjukehus
Mindre traumer blir stabilisert og videresendt
eller behandla ferdig ved Haugesund sjukehus,
Førde sentralsjukehus eller lokalsjukehusa.

Traumer:
Haukeland universitetssjukehus
Stavanger universitetssjukehus

Sykehus med PCI-

Haukeland universitetssjukehus

beredskap

Stavanger universitetssjukehus

Sykehus som utfører

Haukeland universitetssjukehus

trombektomi

Stavanger universitetssjukehus

Tabell 4. Sykehusstruktur i Helse Vest, i dag og i fremtiden
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Mindre traumer blir stabilisert
og videresendt eller behandla
ferdig ved Haugesund sjukehus,
Førde sentralsjukehus eller
lokalsjukehusa.
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Helse Nord

Sykehus med
akuttfunksjoner

Sykehus med fødetilbud

Primære
behandlingssteder for
hjerteinfarkt/hjertestans
, hjerneslag og traumer

1

Nå

Forventet i fremtiden

Kommentar

Hammerfest
Kirkenes
Tromsø
Harstad
Narvik (uten
akuttkirurgi deler av
døgnet)
Lofoten
Vesterålen
Bodø,
Mo i Rana
Mosjøen (kun
medisinsk, ikke
kirurgisk
døgnberedskap)
Sandnessjøen
Kvinneklinikk i Tromsø
og Bodø
Fødeavdeling i Harstad,
Narvik, Hammerfest,
Kirkenes, Mo i Rana,
Sandnessjøen og
Vesterålen
Fødestue i Lofoten
(Midt-Troms, Sonjatun,
Alta og Brønnøysund)1
Hjerteinf./hjertestans
:
Alle sykehus

Det er vedtatt ny
struktur etter 2027
som innebærer at det
bygges nytt
hovedsykehus i
området Sandnessjøen i
tillegg til sykehuset i
Rana. Begge skal ha
akuttfunksjoner.

Sykehuset i Mosjøen
har småskademottak
24/7, ikke
traumemottak.

Hjerneslag:
Alle sykehus

Hjerneslag:
Som nå

Traumer:
Alle sykehus med
unntak av Mosjøen

Traumer:
Som nå

Sykehus med PCIberedskap

Tromsø
Bodø (dagtid)

Sykehus som utfører
trombektomi

Tromsø

Andre relevante
opplysninger av
betydning for
basestruktur

Funksjonsfordeling
Intensivpasienter
Nivå 1:
Intermediærenhet
(Overvåkingsenhet ved
små̊ lokalsykehus) med
mulighet for bruk av

Hjerteinf./hjertestans
:
Som nå

Organisering av
tilbudet er under
utredning, herunder
Bodø

Fødestuer utenom sykehus
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Narvik er planlagt
med fortsatt
traumemottak 24/7

Det forekommer
planlagte perioder
med stenging på
sommertid ved
ferieavvikling
(Helgelandssykehuset
, UNN og
Nordlandssykehuset).
Det er Føde-barsel
poliklinikk i Mosjøen.
UNN Tromsø er
traumesenter.
Endelig behandling av
hjerneblødning
(trombektomi) og
hjernetraume skjer i
Tromsø.
For en del traumer er
endelig
behandlingssted
Bodø.
pasientene PCIbehandling.
Antatt beslutning
2018.
Kirkenes har inntil
videre nivå 2,
fremtiden skal
utredes.
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Nå

Forventet i fremtiden

vasoaktive
medikamenter, noninvasiv ventilasjon
(inkl. CPAP) og initial
respiratorbehandling
Nivå 2: Intensivenhet
ved lokalsykehus
Nivå 3: Intensivenhet
ved store sykehus
Nivå 3 er hos oss delt i
to nivåer. 3A og 3B,
hvor UNN er på nivå 3B
og kan tilby behandling
til svært dårlige
intensivpasienter.
Slik er fordelingen:
Nivå 3: Tromsø (B) og
Bodø (A)
Nivå 1: Narvik,
Kirkenes, Lofoten,
Mosjøen og
Sandessjøen
Nivå 2: Mo i Rana,
Harstad, Hammerfest
og Vesterålen
Tabell 5. Sykehusstruktur i Helse Nord, i dag og i fremtiden
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5. Vurderinger av utvalgte områder
5.1.

Trøndelag

I 2018 ble det konkludert med at fordi områdene i Nord-Trøndelag som er beskrevet utenfor sirkelen og
med dokumentert lang LAT-responstid er svært lite befolket, ser ikke prosjektgruppen det som
hensiktsmessig å diskutere alternative løsninger for å bedre dekningsgraden. Figur 29 viser et oppdatert
dekningskart for Helse Midt-Norge med dekning fra nærliggende baser i andre regioner og Sverige.

Figur 29. Dekningskart Helse Midt-Norge.

Vurdering
Etter at rapporten om basestruktur fra 2018 ble utarbeidet tilsier verken befolkningsutvikling, trender for
prehospitale oppdragsmengder i Midt-Norge eller generell medisinsk teknologiutvikling behov for
endringer i basestrukturen for ambulansehelikoptrene i Midt-Norge. Det er derfor vårt råd at denne
beholdes uendret.
Kapasiteten ved basene oppfattes som god og tilpasset regionens behov. Vi forventer en positiv effekt av
bytte av redningshelikopter til AW 101 på bakgrunn av høyere hastighet og bedre aksjonsradius samt
bedre kapasitet ved dårlig vær. Det forventes også en ytterligere positiv utvikling med hensyn til raskt
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valg av riktig prehospital ressurs, særlig i grenseområdene mellom regionene, at alle helseregionene har
etablert én regional AMK-LA-sentral.
Helse Midt-Norge har, som det framgår av det reviderte dekningskartet og rapporten fra 2018, et område
sør for Lierne, i grenseområdet mot Sverige, med manglende dekning innenfor 45 minutter. Bruk av
svensk ambulansehelikopter stasjonert i Östersund vil avhjelpe dette for tidskritiske hendelser i dette
området. Det er opprettet en regional avtale om bruk av ambulanseressurser over grensene mellom Norge
og Sverige som gjør at raskeste ressurs kan brukes uavhengig av om denne er svensk eller norsk.

5.2.

Vestfold og Telemark og Agder

I rapporten fra 2018 ble det gjort en særskilt analyse for et område i daværende Aust-Agder og Telemark
fylker. Konklusjonen var: «Prosjektgruppen vurderer at det ikke er hensiktsmessig å etablere en ny
luftambulansebase i indre Aust-Agder eller Telemark. Tiltaket vil trolig medføre en overkapasitet på
ambulansehelikopter i området». I oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet er vi bedt om spesielt å
vurdere tilbudet i Bykle og Vinje kommuner. Som vist i kartet under er området tynt befolket (Kilde SSB).

Figur 30. Befolkningstetthet indre Agder, Vestfold og Telemark. 2020. Kilde SSB

Kommunene hadde ved inngangen til 1. kvartal 2020 samlet sett en befolkning på 4641 innbyggere mot
4667 innbyggere ved inngangen til 1. kvartal 2018. (Kilde: SSB, statistikkbanken)
Fremskrivning av folketallet fremkommer i tabellen under. Befolkningen vil øke med 138 personer i
perioden 2020 til 2030 (SSB MMMM).
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2020

2030

Vinje

3 676

3 674

Bykle

965

1 105

Sum

4641

4779

Tabell 63. Befolkningsfremskrivning 2020-2030. SSB 2020.

Begge kommunene er hyttekommuner. I 2020 er det registrert 5390 hytter i Vinje og 2612 hytter i Bykle
(SSB). Hytteeierne kommer fra ulike deler av landet, flest fra Agder og Vestfold og Telemark, men et stort
antall er også hjemmehørende i Stavanger, Oslo, Bærum og andre deler av Vestlandet og Østlandet. Det er
vanskelig å anslå hvor mange fritidsreisende som oppholder seg i området til enhver tid.
Arbeigsgruppen har hentet ut antall akuttinnleggelser innen utvalgte diagnoser fra de to kommunene i
perioden 2017-2019. Som forventet er det lave tall, med svingninger fra år til år. Det er høyere rater når
det gjelder akuttinnleggelser fra Vinje kommune sammenliknet med Bykle kommune. Begge kommunene
ligger under landsgjennomsnittet for antall akuttinnleggelser i denne perioden.

Kommune Antall
2017
Bykle
1

Antall
2018
7

Antall
2019
5

Gjennomsnittlig antall akuttinnleggelser per 10 000
innbyggere i perioden 2017 - 2019
136

Vinje

70

30

376

40

Tabell 14 Akutt innleggelser for utvalgte diagnoser 2017 - 2019. (NPR)

Sykehuset Telemark HF har ambulansestasjoner i Vinje, Tokke, Seljord og Tinn. I tillegg øker de
beredskapen i enkelte høytider og ferier. Sørlandet Sykehus HF har ambulansestasjoner i Bykle, Valle og
Bygland og har også forhøyet beredskap i påsken.
Som dekningskartet (figur 31) viser er området den delen av Helse Sør-Øst som nås av flest
ambulansehelikoptre innen kort tid. I alt syv helikoptre kan nå området innen 30-35 minutters flytid.
Bykle kommune befinner seg nå i sin helhet innenfor dekningsområdet til nytt redningshelikopter på Sola
(30 minutters flytid). Detaljanalyser med utgangspunkt i bosetting kan indikere at det er 3-5 prosent av
befolkningen i Vinje som teoretisk ikke nås innen 30 minutters flytid (Referanse Helse Nord,
analyseenheten). Ved 35 minutters flytid er hele området dekket.
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Figur 31 Dekningskart Helse Sør-Øst
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Vurderinger
Det er vår oppfatning at det er god beredskap fra de prehospitale tjenestene i indre Agder, Vestfold og
Telemark. Sykehusene Sørlandet HF og Telemark HF har flere faste ambulansestasjoner i området og
tilpasser også beredskap til høytider og ferier.
En eventuell ny base vil høyst sannsynlig medføre en overkapasitet av ambulansehelikopter i området.
Allerede med den eksisterende strukturen kan syv legebemannede helikoptre nå det aktuelle området
innen 30-35 minutters flytid. Dette representerer et godt tilbud til befolkningen og tilreisende og
reduserer faren for samtidighetskonflikter, utmeldt base på grunn av tjenestetid osv.
En eventuell endring av basestrukturen vil dessuten kunne få konsekvenser for Ål-basen, som allerede har
få oppdrag, og det blir overlappende dekningsområder i et tynt befolket område.
Den gjennomførte etableringen av regionale AMK-LA-sentraler bedrer koordineringen mellom AMKsentralene i de to regionene. Helikoptrene fra Stavangerområdet bidrar inn i området ved tidskritiske
hendelser, og flere pasienter i de omtalte kommunene kan nås raskere enn hva som var tilfellet i perioden
2014-2016.
Legebilen i Skien, stasjonert ved sykehuset, ble satt i drift 14. oktober 2019. Erfaringene så langt tilsier at
denne bidrar til å avlaste Arendalsbasen og bedrer også tilgjengeligheten av luftambulanse i området.
Befolkningstallet i området har siden 2018 vært stabil. Fremskrivning av folketall til 2030 viser ingen
større endringer.

5. 3

Innlandet

Plassering av en ny helikopterbase på Innlandet vurderes i prosjektet «Målbildet for Sykehuset Innlandet
HF – konkretisering av virksomhetsinnhold», som skal ferdigstille arbeidet innen utgangen av 2020. Den
1. oktober 2019 ble det etablert en legebil med base på Moelv. Rapport fra basen viser at den hovedsakelig
brukes til primæroppdrag og bidrar til en bedre dekning av legebemannet ambulanse i Mjøsområdet.
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6.

Økonomi i luftambulansetjenesten

I 2020 betaler de regionale helseforetakene om lag 1 510 mill. kroner for luftambulansetjenesten, hvorav
1 235 mill. kroner gjennom Luftambulansetjenesten HF. Andelen til virksomhet drevet av egne ansatte
(administrasjon, flykoordineringssentralen og medisinsk-teknisk avdeling) er ca. 4 prosent.
Finansieringen av den flyoperative delen deles mellom RHF-ene i henhold til pasientenes hjemsted.
Figuren under viser fordelingen i 2020 (medisinske kostnader på ca. 275 mill. kroner kommer i tillegg).
Kostnadsnivået i luftambulansetjenesten øker mer enn oppdrags økningen skulle tilsi og mer enn
kostnadsnivået i samfunnet forøvrig. Årsaken til dette er først og fremst økt kvalitet og bedret
tilgjengelighet i tjenesten. Kostnadsutviklingen på det flyoperative området de siste årene kan illustreres
med budsjettallene til Luftambulansetjenesten HF.

Figur 32. De regionale helseforetakenes innskudd til Luftambulansetjenesten HF 2017 (operative kostnader og
administrasjon). (Kilde: Luftambulansetjenesten HF)
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Figur 33. Kostnadsutvikling Luftambulansetjenesten HF (Evenes-basen etablert i 2015). (Kilde: Luftambulansetjenesten
HF).

Figur 34. Fordeling mellom faste og variable kostnader (inkl. medisinske kostnader). (Kilde: Luftambulansetjenesten HF).

De faste (LAT HF, og medisinske) kostnadene ca. 80 prosent, mens de variable kostnadene knyttet til
oppdrag utgjør 20 prosent.
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6.1

Kostnader knyttet til ambulansehelikopterbase og/eller legebil

Etablering av baseinvesteringer
En ambulansehelikopterbase kan deles i fire hovedelementer: landingsplass, hangar, legebilgarasje og
personfasiliteter. Et basebygg må ha fellesrom som kjøkken, stue, garderobe, treningsrom, lager og
operasjon/briefingrom. I tillegg må det være egne kontor og soverom til alle i besetningen. Hangaren må
være dimensjonert for å kunne operere og vedlikeholde ambulansehelikoptre opp til AW139 størrelse,
inklusive tauetraktor. Legebilgarasjen må være en integrert del av, eller i umiddelbar nærhet av øvrig
bygningsmasse. De basene som sist er bygget i Norge (Lørenskog, Arendal, Ål og Førde), inkluderer også
bilambulansestasjon, undervisningslokaler og andre fasiliteter for helseforetaket. Det foreligger derfor
ikke nye erfaringstall som uten videre kan benyttes ved beregning av kostnad for en ny «ren» base.
Ved nyetablering eller flytting står man overfor valget å bygge en helt ny base med alle elementer, leie
eksisterende fasiliteter hvis de finnes, eller satse på midlertidige løsninger med eksempelvis brakkerigg
og plasthangar. Det er vesentlig dyrere å bygge en helikopterlandingsplass på plattform eller tak enn å
bygge den på bakken. Ved etablering på en flyplass vil kostnadene til selve landingsplassen sannsynligvis
bli vesentlig lavere, all den tid det oftest er mulig å ta av og lande rett utenfor hangarbygningen.
En landingsplass må ha et område med bærende dekke. Diameteren på dette området må være like stort
som lengden (D‐verdi) på helikopteret som skal benytte plassen. Utenfor dette området må det være et
sikkerhetsområde som er fritt for hindre. Totalt skal selve landingsplassen og sikkerhetsområdet ha en
diameter som er dobbelt så stor (2 x D‐verdi) som helikopteret som skal benytte plassen. Ved sykehus må
landingsplassene være dimensjonert for både dagens og framtidens ambulanse‐ og redningshelikoptre. Et
betydelig tillegg i kostnaden må påregnes dersom etablering nær bebyggelse medfører behov for
støyskjermingstiltak. I for eksempel Arendal har dette medført store kostnader.
Investeringskostnadene dekkes inn gjennom langsiktige leieavtaler mellom Luftambulansetjenesten HF og
det lokale helseforetaket.

Årskostnad for ny ambulansehelikopterbase
Driftskostnader knyttet til en ambulansehelikopterbase dekkes delvis av helseforetaket (leger, medisinske
forbruksartikler, medisinsk administrasjon) og delvis av Luftambulansetjenesten HF (medisinsk teknisk
utstyr og operatørens kostnader knyttet til personell, helikopter, teknisk og basedrift). Den største delen
av kostnadene er fast og uavhengig av oppdragsaktivitet. Den øvrige kostnaden er knyttet til flyging. Den
største forskjellen i driftskostnader mellom ambulansehelikopterbaser i Norge skyldes, ved siden av
aktivitetsvolum, valg av helikoptertype. Det er utfordrende å ha kontroll på variasjon i drivstoffpris og
nøyaktig antall flytimer.

57

Rapport: Basestruktur ambulansehelikopter

Anskaffelse av nye helikopterbaser er basert på anbud og dette øker usikkerheten ytterligere. Basert på de
siste erfaringene som er gjort og usikkerhetene tatt i betraktning, er beste estimat for en ny
helikopterbase i størrelsesorden 55-60 mill. kroner.

Årskostnad for legebil utenfor en luftambulansebase
En ny legebil på døgnberedskap estimeres til å koste ca. 15 mill. kroner i året. Dette inkluderer lønn til
lege, ambulansemedarbeider/paramedisiner, samt kostnader til selve bilen.
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