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Oppsummering etter møter mellom Helse Vest, UiS og UiB 
Jeg vil takke deg for at du tok initiativ til disse møtene mellom Helse Vest, UiS og 
UiB. Vedlagt er vår oppsummering etter møtene.  
 
Vi er glade for at Helse Vest støtter Vestlandslegen. Den støttes også fra Helse 
Førde, Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Stavanger, og alle disse deltar nå i 
arbeidsgrupper for å utforme en detaljert rammeplan for studieprogrammet.  
 
Vi har nå gjennomført det avtalte rektormøtet mellom UiB og UiS. Fra UiBs side må vi 
erkjenne at så lenge UiS sin primære strategi er å være gradsgivende, så er det 
vanskelig å finne et felles grunnlag for UiS deltakelse i den videre planleggingen av 
Vestlandslegen. Basert på de premissene som er gitt i vedtak i Helse Vest og i de 
lokale helseforetakene, og som bygger på Grimstadutvalgets flertall, så ønsker UiS 
heller ikke å delta i slik planlegging. 
 
UiB er godt i gang med planlegging av Vestlandslegen og er overbevist om at dette 
er den beste løsningen for å øke kapasiteten på legeutdanningen i Norge. 
Styret i Helse Vest sitt vedtak til støtte for økt medisinutdanning på Vestlandet er 
viktig, og det samme gjelder det at det kan skje under rammen av Vestlandslegen, 
men i samarbeid mellom UiB, UiS og (sykehusene i) Helse Vest. Vi ser frem til en 
fortsatt tett og god dialog med Helse Vest for å realisere planene for Vestlandslegen. 
 
Vennlig hilsen  
  
Margareth Hagen  
rektor Robert Rastad 
 universitetsdirektør 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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1 Notat - februar 2021 Sonderinger om mulig samarbeid om legeutdanning på Vestlandet 
mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Stavanger (UiS) 
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NOTAT, februar 2021  
 
Sonderinger om mulig samarbeid om legeutdanning på 
Vestlandet mellom Universitetet i Bergen (UiB) og 
Universitetet i Stavanger (UiS) 
 
 
 
På invitasjon fra Helse Vest (HV) har det i to omganger vært samtaler og diskusjoner mellom 
UiB og UiS med tanke på samarbeid om legeutdanning på Vestlandet. Det har vært 
sonderinger om det er mulig å finne en felles plattform for et slikt samarbeid. Stavanger 
universitetssjukehus (SUS) har også ivret for et slikt samarbeid (omtalt som 
«trepartssamarbeid») om fremtidig utvidet legeutdanning knyttet til SUS og 
primærhelsetjenesten i Rogaland. Dette notatet oppsummerer resultatet av disse samtalene og 
sonderingene, slik UiB erfarer det. 
 
 
Bakgrunn: Grimstadutvalget (2019) 
Allerede under arbeidet i Grimstadutvalget var det god kontakt mellom UIB og UiS sine 
representanten i utvalget. Grimstadutvalget kom stort sett frem til enstemmige anbefalinger. 
Når det gjald samarbeid om medisinutdanning i Stavanger, mente utvalget at 

J. Utvalget anbefaler at en bygger videre på eksisterende samarbeid i en økt 
satsing på medisinutdanningen i Stavanger, ut fra den erfaringen og 
kompetansen som UiB og SUS har. 

K. Utvalget anbefaler at UiB og UiS som utdanningsinstitusjoner, sammen med 
kommune- og spesialisthelsetjenestene i Stavanger-regionen, samarbeider om 
utforming av et helhetlig studieløp, og særlig om de siste studieårene. 

L. Utvalgets flertall anbefaler at campusløsningen i Stavanger baserer seg på at 
en gruppe medisinstudenter tas opp og gjennomfører de første studieårene i 
Bergen (ved UiB) og de siste årene i Stavanger (UiB–UiS–SUS). 

Basert på sonderinger mellom UiB og UiS i utredningsperioden ble det likevel klart at det 
ikke var grunnlag for en felles plan om samarbeid gjennom Grimstadutvalgets innstilling, da 
de to universitetene hadde to forskjellige strategiske prioriteringer; UiB gjennom 
Vestlandslegen og UiS gjennom utarbeidelse av en egen studieplan for de tre siste 
studieårene, basert på hjemhenting av norske medisinstudenter i utlandet. 
 
I sine innspill til Grimstadutvalget og som svar på utvalgets direkte spørsmål, gjorde UiB det 
klart at Det medisinske fakultet ved UiB er opptatt av å være Helse Vest sitt medisinske 
fakultet, slik som de andre regionale helseforetakene også forholder seg til ett medisinsk 
fakultet og samarbeider tett med dette om forskning og legeutdanning, slik det har vært i mer 
enn 60 år. Vi ønsker å fortsette vårt mer enn 20-årige samarbeid med sykehusene i Førde, 
Haugesund og Stavanger, og spesielt SUS har vært en viktig praksisarena for UiB. Vi sender 
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hvert år om lag 190 studenter til SUS for kortere og lengre praksisperioder ved kliniske 
avdelinger. 
 
Fra 2017 har UiB utviklet en visjon om å utdanne «Vestlandslegen»; leger på Vestlandet for 
Vestlandet, som et akademisk kompetanseløft for helsetjenesten i hele landsdelen. 
Grimstadutvalget støttet oss i denne modellen, som tar i bruk flere campuser. Planen skal ikke 
bare tjene studentene, men også tilføre helsetjenestene i Helse Vest akademisk kompetanse, 
styrke forskningsmiljøenes kvalitet og konkurransekraft, bedre samarbeidet mellom 
helseforetakene og bedre rekrutteringen i regionen. Studiet skal derfor bygge på en ideologi 
om å understøtte hele regionens helsetjenester med høyt kompetente fagfolk, som er utdannet 
i og har sine praksiserfaringer blant befolkningen de skal tjene, og som ønsker å arbeide der. 
SUS har i denne planen en særskilt stilling, som vårt andre universitetssykehus ved siden av 
Haukeland. Begge er universitetssykehus i kraft av sin tilknytning til legeutdanningen ved 
UiB. 
 
UiB bekreftet til Grimstadutvalget at UiB er positiv til undervisningssamarbeid med UiS, der 
det ligger til rette for det utfra tilbud og kompetanse, herunder felles kurs/undervisning og 
studiepoenggivende emner ved UiS. UiS har flere forskningsmiljøer av god kvalitet, UiS har 
erfaring og kompetanse på områder av stor relevans for et legestudium, og det vil være i alles 
interesse å utnytte slike miljøer både for å unngå dublering, men ikke minst for å gi grunnlag 
for samarbeid også om forskning. 
 
 
Møte med Helse Vest mai 2019 
Adm.dir. Herlof Nilssen inviterte i mai 2019 UiB til møte om Vestlandslegen og samarbeid 
med UiS. Vi oppfattet at Helse Vest var positiv til grunnideen bak «Vestlandslegen». Det var 
felles bekymringer for at mangel på samordning kan føre til at universiteter i andre 
helseregioner kan komme «foran i køen» når nye studieplasser eventuelt skal tildeles. 
 
Gjennom diskusjonene i møtet mottok vi en klar oppfordring fra HV om å klargjøre i større 
detalj hvordan et formalisert samarbeid med UiS ville kunne dokumenteres og synliggjøres. I 
et påfølgende notat bekreftet UiB at det kunne bli snakk om et fast og formalisert samarbeid 
mellom UiB og UiS gjennom omfattende avtaler, fordeling av økonomi i form av 
studiepoengpremiering osv. UiB bekreftet også at vi er fullt villig til å inngå avtale om å 
identifisere emner og poeng tatt ved UiS på et vitnemål fra UiB, ved at det inngår en 
forklarende tekst om samarbeidet, at emner/poeng/karakterer fra de emnene som er tatt ved 
UiS blir samlet i en egen bolk på vitnemålet og at denne delen av vitnemålet også kan 
inneholde UiS sin logo. 
 
 
Felles erklæring HV, UiB og UiS oktober 2019 
På bakgrunn av møter i Helse Vest ble det utarbeidet en felles erklæring som ble trykket som 
kronikk i Stavanger Aftenblad 11. oktober 2019. Forfattere var Klaus Mohn, rektor ved UiS, 
Herlof Nilssen, adm. dir. Helse Vest RHF og Dag Rune Olsen, rektor UiB.  
 
I kronikken ble det tatt utgangspunkt i at universitetene på Vestlandet hadde fremmet ulike 
alternativ for Grimstad-utvalget, og disse ble kort beskrevet. Avslutningsvis skriver 
forfatterne at 

.. trass i ulike innspel undervegs, vil både UiS og UiB saman med Helse Vest støtte 
opp under den avgjerda som regjeringa til slutt tek, og i fellesskap vere med å sikre 
utdanning av fleire legar i Noreg. 
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Høringsrunde for Grimstadutvalget februar 2020 
KD gjennomførte høringsrunde om Grimstadutvalgets rapport med svarfrist i februar 2020. 
 
UiB ga et omfattende høringssvar med en mer detaljert beskrivelse om hvordan vi tenker oss 
Vestlandslegen gjennomført. 
 
Grimstadutvalgets hovedkonklusjoner ble støttet av Helse Førde, Helse Bergen og Helse 
Fonna. Helse Stavanger støttet også de fleste av utvalgets tilrådinger, men uttalte også at  
SUS støtter forslaget om å utvikle et medisinstudium i Stavanger som et trepartssamarbeid 
mellom UiS, UiB og SUS, med primærhelsetjenesten i området er aktiv bidragsyter. 
Om utvalgets forslag som anbefalte at campusløsningen i Stavanger baserer seg på at en 
gruppe medisinstudenter tas opp og gjennomfører de første studieårene i Bergen (ved UiB) og 
de siste årene i Stavanger (UiB–UiS–SUS), skrev Helse Stavanger at dette kan være en aktuell 
modell, og SUS anser ikke at dette forslaget hindrer et eventuelt opptak av studenter i 
Stavanger som har påbegynt studiet andre steder enn i Bergen. 
 
Helse Vest behandlet Grimstadutvalget utredning i styremøte 10. februar 2020. Styret gav sin 
tilslutning til følgende 2 vedtakspunkt: 

1.Styret gav sin tilslutning til høyringsuttale som går fram av saksførelegget, justert 
for merknader som kom fram i styremøte. 
2.Styret i Helse Vest vil understreke at den beste modellen for auka 
medisinarutdanning på Vestlandet, bør skje gjennom eit tett og utvidasamarbeid 
mellom UiB, UiS og Helse Vest, til beste for pasientane på Vestlandet. 

 
6 styremedlemmer stemte for følgende vedtakspunkt 3:  

3.Siktemålet må vere å få etablert ei felles medisinarutdanning på Vestlandet, bygd på 
Vestlandslegen, og ta heile Vestlandet i bruk. 

3 styremedlemmer stemte for følgende vedtakspunkt 3: 
3.Siktemålet må vere å få etablert ei felles medisinarutdanning på Vestlandet og ta 
heile Vestlandet i bruk. 

 
Helse Vests styrevedtak støtter således opp om økt medisinutdanning på Vestlandet, at det 
kan skje under rammen av UiBs Vestlandslegen, men at det bør utvikles et tett samarbeid 
mellom UiB, UiS og (sjukehusa i) Helse Vest. 
 
 
Utredning av studiemodell Vestlandslegen ved UiB 
Høsten 2019 gjorde Styret ved Det medisinske fakultet vedtak om å starte utvikling av en 
rammeplan for studieplanen Vestlandslegen. Det ble vedtatt mandat og opprettet 
arbeidsgrupper med representasjon fra UiB og alle aktuelle helseforetak (Førde, Bergen, 
Fonna og Stavanger). Arbeidet er i full gang og skal pågå minst ut 2021. 
 
 
Revidert nasjonalbudsjett 2020 
I revidert nasjonalbudsjett vedtatt i juni 2020 ble det opprettet i alt 80 nye studieplasser i 
medisin i Norge, med 20 studieplasser på hvert av de eksisterende fakultetene. UiB ønsket at 
disse plassene skulle utgjøre et «pilotkull» for Vestlandslegen som da var under full 
utredning. UiB inviterte SUS til samarbeid om disse studieplassene og i juni 2020 ble det 
inngått en intensjonsavtale mellom UiB og SUS med tanke på at disse studentene skulle 
kunne starte sin utdanning ved SUS i januar 2024. 
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Møter mellom Helse Vest, UiB, UiS og SUS desember 2020 - februar 2021 
Adm.dir. Cathrine Bryne inviterte UiB, UiS og SUS til møte om Vestlandslegen 15. desember 
2020. Der presenterte SUS sine standpunkt om økt medisinutdanning ved SUS, og de vedtak 
som SUS og Helse Stavanger har gjort i saken. Man ble enige om at UiB og UiS skulle møtes 
igjen i januar 2021, der hovedtemaet var et mulig samarbeid mellom UiB og UiS. I dette neste 
møtet ble universitetenes standpunkter og planer presentert. Universitetene ble igjen 
oppfordret av HV om å snakke sammen og føre sonderinger med tanke på et samarbeid om 
medisinutdanning. Det ble funnet grunnlag for et påfølgende rektormøte mellom Margareth 
Hagen (UiB) og Klaus Mohn (UiS). 
 
På møtet 5. februar 2021 diskuterte rektorene om det var muligheter for å kunne gå videre 
med samtaler om et samarbeid. Universitetene presenterte sine standpunkter og man drøftet 
mulighetene for å kunne inngå samarbeid og kompromisser. 
 
UiB fremholdt ønsker om å bruke Vestlandslegemodellen og bruke alle sykehusene til Helse-
Vest og legekontorer på hele Vestlandet som praksisarena. Vestlandslegemodellen har fått 
støtte fra alle helseforetakene i Helse-Vest og styret i Helse-Vest. UiB, i likhet med de andre 
BOTT universitetene, ønsker ikke flere medisinske fakultet i Norge enn dagens fire. Da er det 
heller ikke nødvendig at flere universitet har gradsrettigheter for legeutdanning. UiB ønsker å 
samarbeide med UiS om Vestlandslegen, slik vi har foreslått for Grimstadutvalget og i tråd 
med Grimstadsutvalgets tilrådinger. Denne modellen har også fått bred støtte i regionen. Det 
innebærer for eksempel: 

 UiS får ansvar for deler av undervisningen i Vestlandslegen. 
 samarbeid om pedagogisk utdanning av vitenskapelig personale 
 forsknings- og søknads-samarbeid 
 tettere utnyttelse av hverandres forskning- og utdanningsinfrastruktur 

 
UiS ønsker gradsrettighet og 70 egne studieplasser i medisin basert på en egenakkreditert 
studieplan. UiS vil bruke SUS og legekontorer i Rogaland som praksisarena for disse 
studentene. UiS sin studieplan tar ikke hensyn til at UiB allerede har 190 studenter pr år ved 
Stavanger universitetssykehus og allerede bruker 25-30 legekontor i Rogaland som 
praksisarena. UiS ønsker ikke et samarbeid om Vestlandslegen med mindre de får egne 
studieplasser og gradsrettighet hvilket i realiteten innebærer et nytt medisinsk fakultet. UiS 
angir at det er vanskelig å inngå kompromisser på ønsket om egne studieplasser og 
gradsrettighet. 
 
Møtet konkluderte med at det per i dag ikke finnes grunnlag for å drøfte et nærmere 
samarbeid om medisinutdanning på Vestlandet i rammen av Vestlandslegen, slik 
Grimstadutvalget foreslår og slik Helse Vest og Helseforetakene på Vestlandet har anbefalt. 
 
Fra UiBs side må vi erkjenne og beklage at så lenge UiS sin primære strategi er egne 
studieplasser og egen gradsrettighet, så er det ikke mulig å finne et felles grunnlag for 
deltakelse fra UiS i den videre planleggingen av Vestlandslegen. Basert på de premissene som 
er gitt i vedtak i Helse Vest og i de lokale helseforetakene, og som bygger på 
Grimstadutvalgets flertall, så ønsker UiS heller ikke å delta i slik planlegging.  
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Oppsummering etter møter mellom Helse Vest, UiS og UiB 
 
Takk for brevet, tidlegare møter og oppsummeringa dykkar av møta mellom Universitet i 
Bergen, Universitetet i Stavanger og Helse Vest. 
 
Vi ser det gode arbeidet de legg ned. Vi vil på same tid nytte høvet til å presisere kor Helse 
Vest står i denne saka og understreke at vi fyrst og fremst er opptatt av at ein må samla seg 
om ei, felles løysing, skal ein lykkast i å utdanne fleire legar på Vestlandet. 
 
Det er eit overordna mål for Helse Vest å vera med på å auke kapasiteten for  
medisinutdanning på Vestlandet. Dette føreset eit effektivt og tett samarbeid – mellom 
sjukehusa, mellom universiteta, med politikarar og med næringslivet. 
 
Helse Vest går inn for ei medisinutdanning på Vestlandet, og ikkje fleire parallelle 
utdanningsløp, anten dette ligg i Bergen eller Stavanger. Gitt den store utfordringa vi ser med 
mangel på legar framover må vi evne å sjå løysinga i eit regionalt og nasjonal perspektiv. Vi 
må òg ta inn over oss at befolkninga i denne regionen åleine ikkje er stor nok for to ulike 
medisinutdanningar. 
 
Denne, eine utdanninga må skje i eit tett samarbeid mellom universiteta og helseføretaka. Vi 
forventar altså at universiteta forpliktar seg til eit samarbeid og éin felles modell, også dykk 
imellom, som gjer at vi saman kan leggje til rette for den utdanninga ein treng på dette 
området. 
 
Styrevedtaket i Helse Vest i samband med høyringa til Grimstadutvalet, frå styremøte 5. 
februar 2020,  var dette: 
 
Styret gav sin tilslutning til følgjande 2 vedtakspunkt (samrøystes) 
1. Styret gav sin tilslutning til høyringsuttale som går fram av saksførelegget, justert for 
merknader som kom fram i styremøte. 
2. Styret i Helse Vest vil understreke at den beste modellen for auka medisinarutdanning 
på Vestlandet, bør skje gjennom eit tett og utvida samarbeid mellom UiB, UiS og Helse 
Vest, til beste for pasientane på Vestlandet. 
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6 styremedlemmer stemte for følgjande vedtakspunkt 3: (Sigurd Hille, Olin Johanne 
Henden, Pernille, Ingeborg Morken, Bente Pilskog og Bjørn Egil Vikse) 
3. Siktemålet må vere å få etablert ei felles medisinarutdanning på Vestlandet, bygd på 
Vestlandslegen, og ta heile Vestlandet i bruk. 
3 styremedlemmer stemte for følgjande vedtakspunkt 3: (Einar Strømsvåg, Gunnar 
Berge, Wenche Kristin Røkenes) 
3. Siktemålet må vere å få etablert ei felles medisinarutdanning på Vestlandet og ta heile 
Vestlandet i bruk. 
 
Det bør framleis vera grunnlag for eit forpliktande samarbeid som styrker både 
medisinutdanninga og -forskinga på Vestlandet. Det vil vi vera avhengige av, uansett og på alle 
måtar, framover. 
 
Helse Vest vil arbeide for å leggje til rette for og vera med å utvikle utdanning av fagfolk til 
sjukehusa, saman med alle utdanningsinstitusjonane i regionen. Helseføretaka på Vestlandet 
har tradisjon for godt samarbeid. Det er sjølvsagt rom for å vera ueinige, men no er tida inne 
for å finne saman. Det er ein føresetnad for at vi skal utøve det samfunnsansvaret vi har, at vi 
finn dei gode løysingane i fellesskap. 
 
Vennleg helsing 
 
Inger Cathrine Bryne Baard-Christian Schem 
Administrerande direktør Fagdirektør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av:Inger Cathrine Bryne Administr.direktør 
 
Kopi til: 
Helse Stavanger HF 
Helse Fonna HF 
Helse Bergen HF 
Helse Førde HF 
Universitetet i Stavanger 
Høgskulen på Vestlandet  
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET 
HELSE BERGEN HF 
HELSE FØRDE HF 
HELSE FONNA HF 
HELSE STAVANGER HF 
UNIVERSITETET I STAVANGER 



                          Møtereferat 
 

Arkiv:  Vår ref: 700.40.1004 Side 1 av 5 

  SK:   

 

 

Møtetittel    Helse Førde HF -  

Landingsplass for nytt redningshelikopter SAR Queen 

Møtested       Skype-møte Møtetid 26. februar 2021  

Møtenummer 1 Innkalt av/dato Kjell Einar Bjørklund  

Referent Knut-Ola Haug 

Kopi Deltakere + kopi  +  post@helse-forde.no,  

, helse@helse-vest.no , nawsarh@jd.dep.no   

 

Navn Kode Organisasjon Til 
stede 

Kopi  

Helge Robert Midtbø  Helse Førde HF X   

Jan Ove Steinseth  Helse Førde HF X   

Torbjørn Hauken  Helse Førde HF X   

Terje Olav Øen  Helse Førde HF X   

Kjell Einar Bjørklund  Helse Vest RHF X   

Jørn Brede Stangnes  NAWSARH X   

Knut-Ola Haug  Sykehusbygg HF X   

Referat distribueres kun per e-post. 

 
 

1 Formål 

NAWSARH har, i samarbeid med de regionale helseforetak, nedsatt en arbeidsgruppe som har 
gjennomgått sykehus i Norge hvor det kan være aktuelt å tilrettelegge for en 
helikopterlandingsplass for nytt redningshelikopter, SAR Queen.  Dette kan være en plass 
enten ved sykehuset eller i nærhet av sykehuset. Denne gjennomgangen er sett i lys av den 
erfaring man nå har opparbeidet med effekten av rotorvind fra nytt redningshelikopter og 
mulige sikringstiltak.  
 
Det enkelte helseforetaket vil i egenskap av å være flyplasseier ha det endelige ansvaret for at 
landing med helikopter kan gjennomføres på en trygg måte for omgivelser.  
 

SAR Queen helikopter stasjoneres ut på baser fra 1. september 2020 (Stavanger). Deretter 
følger Ørland, Banak og Bodø før Rygge og Florø blir oppsatt til slutt med de nye helikoptrene 
medio 2023. 
 
Referat fra arbeidsgruppen ble vedlagt innkallingen til møtet.  Hensikten med møtet med 
Helse Førde HF, er å verifisere arbeidsgruppens vurderinger for de aktuelle sykehus, samt å 
forankre disse vurderinger i helseforetaket. 
 
 

mailto:post@helse-forde.no
mailto:helse@helse-vest.no
mailto:nawsarh@jd.dep.no


2021-02-26 Referat  - Helse Førde Landingsplass for nytt redningshelikopter SAR Queen 
 

Arkiv: 700.40.1004 Vår ref:  Side 2 av 5 

    

2 Generelt om rotorvind 

SAR Queen er anskaffet og dimensjonert til å kunne hente 20 nødstedte 200 nautiske mil fra 
fastlandet.  Dette gir størrelsen og vekten på det nye helikopteret.   
 
SAR Queen har normalt en operasjonsvekt på ca. 14 tonn ved landing på sykehus (maksimum 
avgangsvekt for helikopteret er 16 tonn).  Vekten medfører betydelig mer rotorvind mot 
bakken fra SAR Queen enn for Sea King og luftambulansehelikoptre (4 x større vekt gir 4 x 
kraftigere rotorvind), noe det må tas hensyn til dersom SAR Queen skal lande. SAR Queen har 
D-verdi på 23 meter (største lengde inkludert rotorer). 
 
For landingsplasser på bakkenivå med flatt terreng omkring, er sikkerhetsradius for rotorvind 
100 meter rundt landingsplassen.  Tiltak som kan være aktuelle er å varsle og/eller stoppe 
trafikk, benytte vindskjerming (windblast fence, jordvoller, le-vegetasjon, etc), vurdere bruken 
av nærliggende parkeringsplasser og vurdere tak/fasader/verandaer/utemøbler ved 
nærliggende bygg. 
 
For eleverte landingsplasser vil vindhastigheter på bakken gradvis avta jo høyere 
landingsplassen ligger.  For å få akseptable vindhastigheter på bakken uten behov for 
vesentlige tiltak bør en elevert landingsplass ligge minimum 31 meter over bakkenivå.  Lokale 
forhold med bygninger kan kanalisere vinden og skape vindhastigheter som likevel medfører 
behov for tiltak. 
 
NAWSARH har utarbeidet en veileder som kan være til hjelp for helseforetak som vil etablere 
landingsplass for SAR Queen. Denne er forventet å bli tilgjengelig i Q1 2021.  
 
  



2021-02-26 Referat  - Helse Førde Landingsplass for nytt redningshelikopter SAR Queen 
 

Arkiv: 700.40.1004 Vår ref:  Side 3 av 5 

    

3 Helse Førde – Førde sentralsjukehus 

 

 
Figur 1 Bilde: LZ North - Helikopterlandingsplass Helse Førde – Førde sentralsjukehus 

 
Eksisterende helikopterlandingsplass er lokalisert på tak over parkering.  Plassen er 
dimensjonert for SAR Queens vekt og D-verdi.   
 
Ifølge helseforetaket er ny konsesjon fornyet i 2019 med gyldighet til 2023.  NAWSARH ønsker 
at helseforetaket gir tilbakemelding på at AW101/SAR Queen inngår i ny konsesjon.  Hvis ikke 
ønskes det at konsesjonen utvides til å omfatte SAR Queen. 
 
Helseforetaket informerte om at de hadde 64 flybevegelser siste år med Sea King. 
 
Arbeidsgruppens vurdering er at helikopterlandingsplassen ved Førde sentralsjukehus kan 
benyttes av SAR Queen.  Helseforetaket bør imidlertid gjøre egne vurderinger for å sikre at 
rotorvind fra SAR Queen ikke skaper uønskede effekter mot omgivelsene. Momenter som må 
vurderes er:  

• Dimensjonering av hangarport med hensyn til lufttrykk 

• Rutiner for fjerning av løse gjenstander (FOD) som kan bli virvlet opp / flyttet av 
rotorvind (også is om vinteren).  Befaring av området i forkant av landing for å fjerne 
slike gjenstander. 

• Varslingsrutiner til LA, så ikke luftambulansehelikopter blir stående ute. 
 

Helseforetaket kan vurdere behovet for: 

• Varsling til personell ved parkeringsplass 

• Vindgjerde mot parkeringsplass 
¨ 
Tiltak ved Førde bør være på plass innen sommeren 2023 (før oppstart SAR Queen ved 
helikopterbasen) 



2021-02-26 Referat  - Helse Førde Landingsplass for nytt redningshelikopter SAR Queen 
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4 Helse Førde – Nordfjord sjukehus 

 
Figur 2 Bilde: LZ North: Asfaltert plass Nordfjordeid 

Nordfjord sjukehus har ikke helikopterplass ved sykehuset.   
 
Det benyttes en asfaltert plass mellom Eid Kyrkje og Sjøgata lokalisert ca. 1 km sør for 
sjukehuset, ref. bilde.   Arbeidsgruppens vurdering er at SAR Queen bør kunne lande her, 
dersom helseforetaket etablerer prosedyrer for dette. Det må etableres prosedyrer for 
manuell regulering av trafikk på nærliggende veier ved landing/take-off. 
 
5 Helse Førde – Lærdal sjukehus 

 
Figur 3 Bilde: norgeskart.no: Helikopterplass Lærdal 
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Eksisterende helikopterlandingsplass er lokalisert på bakken ved sjukehuset.  Denne er ikke 
dimensjonert eller egnet for redningshelikopter; hverken Sea King eller SAR Queen. 
 
Det benyttes en asfaltert plass på åpent område ved elva lokalisert ca. 3 km vest for 
sjukehuset, ref. bilde.   Arbeidsgruppens vurdering er at SAR Queen bør kunne lande her, 
dersom helseforetaket etablerer manuelle prosedyrer for regulering av trafikk på nærliggende 
veier ved landing/take-off. 
 
 
6 Konklusjon Helse Førde HF 

NAWSARH ber Helse Førde HF om å bekrefte i e-post til NAWSARH (nawsarh@jd.dep.no og 
jorn.stangnes@jd.dep.no ), til det regionale helseforetaket ( helse@helse-vest.no  og 
kjell.einar.bjorklund@helse-vest.no ) og knut.ola.haug@sykehusbygg.no : 
 

1. Ved Førde sentralsjukehus vil det etableres rutiner og tiltak slik at SAR Queen kan 
lande på helipad ved sjukehuset.  

2. Ved Nordfjord sjukehus vil asfaltert plass ved mellom Eid Kyrkje og Sjøgata benyttes av 
SAR Queen for transport av pasienter til/fra sjukehuset.  Helseforetaket etablerer 
prosedyrer for dette. 

3. Ved Lærdal sjukehus vil asfaltert plass på åpent område ved elva benyttes av SAR 
Queen for transport av pasienter til/fra sjukehuset. Helseforetaket etablerer 
prosedyrer for dette. 

 
En slik bekreftelse ønskes fra helseforetaket innen 20. mars 2021. 

 

mailto:nawsarh@jd.dep.no
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                          Møtereferat 
 

Arkiv:  Vår ref: 700.40.1004 Side 1 av 4 

  SK:   

 

 

Møtetittel    Helse Fonna HF -  

Landingsplass for nytt redningshelikopter SAR Queen 

Møtested       Skype-møte Møtetid 1. mars 2021  

Møtenummer 1 Innkalt av/dato Kjell Einar Bjørklund  

Referent Knut-Ola Haug 

Kopi Deltakere + kopi  +  post@helse-fonna.no,  

, helse@helse-vest.no , nawsarh@jd.dep.no   

 

Navn Kode Organisasjon Til 
stede 

Kopi  

Leif Terje Alvestad  Helse Fonna HF X   

Sverre Kolbeinsen Lien  Helse Fonna HF X   

Dag Kjetil Larsen  Helse Fonna HF X   

Kjell Einar Bjørklund  Helse Vest RHF X   

Jørn Brede Stangnes  NAWSARH X   

Knut-Ola Haug  Sykehusbygg HF X   

Referat distribueres kun per e-post. 

 
 

1 Formål 

NAWSARH har, i samarbeid med de regionale helseforetak, nedsatt en arbeidsgruppe som har 
gjennomgått sykehus i Norge hvor det kan være aktuelt å tilrettelegge for en 
helikopterlandingsplass for nytt redningshelikopter, SAR Queen.  Dette kan være en plass 
enten ved sykehuset eller i nærhet av sykehuset. Denne gjennomgangen er sett i lys av den 
erfaring man nå har opparbeidet med effekten av rotorvind fra nytt redningshelikopter og 
mulige sikringstiltak.  
 
Det enkelte helseforetaket vil i egenskap av å være flyplasseier ha det endelige ansvaret for at 
landing med helikopter kan gjennomføres på en trygg måte for omgivelser.  
 

SAR Queen helikopter stasjoneres ut på baser fra 1. september 2020 (Stavanger). Deretter 
følger Ørland, Banak og Bodø før Rygge og Florø blir oppsatt til slutt med de nye helikoptrene 
medio 2023. 
 
Referat fra arbeidsgruppen ble vedlagt innkallingen til møtet.  Hensikten med møtet med 
Helse Fonna HF, er å verifisere arbeidsgruppens vurderinger for de aktuelle sykehus, samt å 
forankre disse vurderinger i helseforetaket. 
 
 

mailto:post@helse-fonna.no
mailto:helse@helse-vest.no
mailto:nawsarh@jd.dep.no


2021-03-01 Referat  - Helse Fonna Landingsplass for nytt redningshelikopter SAR Queen 
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2 Generelt om rotorvind 

SAR Queen er anskaffet og dimensjonert til å kunne hente 20 nødstedte 200 nautiske mil fra 
fastlandet.  Dette gir størrelsen og vekten på det nye helikopteret.   
 
SAR Queen har normalt en operasjonsvekt på ca. 14 tonn ved landing på sykehus (maksimum 
avgangsvekt for helikopteret er 16 tonn).  Vekten medfører betydelig mer rotorvind mot 
bakken fra SAR Queen enn for Sea King og luftambulansehelikoptre (4 x større vekt gir 4 x 
kraftigere rotorvind), noe det må tas hensyn til dersom SAR Queen skal lande. SAR Queen har 
D-verdi på 23 meter (største lengde inkludert rotorer). 
 
For landingsplasser på bakkenivå med flatt terreng omkring, er sikkerhetsradius for rotorvind 
100 meter rundt landingsplassen.  Tiltak som kan være aktuelle er å varsle og/eller stoppe 
trafikk, benytte vindskjerming (windblast fence, jordvoller, le-vegetasjon, etc), vurdere bruken 
av nærliggende parkeringsplasser og vurdere tak/fasader/verandaer/utemøbler ved 
nærliggende bygg. 
 
For eleverte landingsplasser vil vindhastigheter på bakken gradvis avta jo høyere 
landingsplassen ligger.  For å få akseptable vindhastigheter på bakken uten behov for 
vesentlige tiltak bør en elevert landingsplass ligge minimum 31 meter over bakkenivå.  Lokale 
forhold med bygninger kan kanalisere vinden og skape vindhastigheter som likevel medfører 
behov for tiltak. 
 
NAWSARH har utarbeidet en veileder som kan være til hjelp for helseforetak som vil etablere 
landingsplass for SAR Queen. Denne er forventet å bli tilgjengelig i Q1 2021.  
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3 Helse Fonna - Haugesund sjukehus 

 

 
Figur 1 Bilde: LZ North - Helikopterlandingsplass Helse Fonna – Haugesund sjukehus 

 
Eksisterende helikopterlandingsplass er lokalisert på taket av bygg.  Helikopterplassen er ikke 
dimensjonert for hverken Sea King eller SAR Queen.  
 
Haugesund lufthavn, Karmøy, benyttes for Sea King i dag og vil også benyttes for SAR Queen. 
 
 
4 Helse Fonna - Odda sjukehus 

 
Figur 2 Bilde: LZ North: Asfaltert plass nord for Odda Sjukehus 
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Odda sjukehus har ikke helikopterplass ved sykehuset.  Det benyttes en asfaltert plass ved 
Odda trafikkstasjon lokalisert ca. 5 km nord for sjukehuset, ref. bilde. 
 
Det forventes meget få landinger med SAR Queen. Arbeidsgruppens vurdering er at SAR 
Queen kan lande ved Odda trafikkstasjon dersom det unntaksvis er behov.  Dette styres fra 
AMK. 
 
5 Helse Fonna - Stord sjukehus 

 
Figur 3 Bilde: LZ North: Helikopterplass Stord Sjukehus 

Eksisterende helikopterlandingsplass er lokalisert på bakken ved sjukehuset.  Denne er ikke 
dimensjonert for redningshelikopter; hverken Sea King eller SAR Queen. 
 
Stord lufthamn, Sørstokken, benyttes for Sea King i dag og vil også benyttes for SAR Queen. 
 
 
6 Konklusjon Helse Fonna HF 

NAWSARH ber Helse Fonna HF om å bekrefte i e-post til NAWSARH (nawsarh@jd.dep.no og 
jorn.stangnes@jd.dep.no ), til det regionale helseforetaket ( helse@helse-vest.no  og 
kjell.einar.bjorklund@helse-vest.no ) og knut.ola.haug@sykehusbygg.no : 
 

1. Ved Haugesund sjukehus vil Haugesund lufthavn benyttes av SAR Queen for transport 
av pasienter til/fra sjukehuset. 

2. Ved Odda sjukehus vil asfaltert plass ved Odda trafikkstasjon benyttes av SAR Queen 
for transport av pasienter til/fra sjukehuset. 

3. Ved Stord sjukehus vil Stord lufthavn benyttes av SAR Queen for transport av pasienter 
til/fra sjukehuset. 
 

En slik bekreftelse ønskes fra helseforetaket innen 20. mars 2021. 
 

mailto:nawsarh@jd.dep.no
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                          Møtereferat 
 

Arkiv:  Vår ref: 700.40.1004 Side 1 av 3 

  SK:   

 

 

Møtetittel    Helse Stavanger HF -  

Landingsplass for nytt redningshelikopter SAR Queen 

Møtested       Skype-møte Møtetid 5. mars 2021  

Møtenummer 1 Innkalt av/dato Kjell Einar Bjørklund  

Referent Knut-Ola Haug 

Kopi Deltakere + kopi  + post@sus.no,  helse@helse-vest.no , nawsarh@jd.dep.no  

  

 

Navn Kode Organisasjon Til 
stede 

Kopi  

Kjetil Helgevold  Helse Stavanger HF X   

Oskar Moen  Helse Stavanger HF X   

Gunnar Lasse Husebye  Helse Stavanger HF X   

Kjell Einar Bjørklund  Helse Vest RHF X   

Jørn Brede Stangnes  NAWSARH X   

Knut-Ola Haug  Sykehusbygg HF X   

Referat distribueres kun per e-post. 

 
 

1 Formål 

NAWSARH har, i samarbeid med de regionale helseforetak, nedsatt en arbeidsgruppe som har 
gjennomgått sykehus i Norge hvor det kan være aktuelt å tilrettelegge for en 
helikopterlandingsplass for nytt redningshelikopter, SAR Queen.  Dette kan være en plass 
enten ved sykehuset eller i nærhet av sykehuset. Denne gjennomgangen er sett i lys av den 
erfaring man nå har opparbeidet med effekten av rotorvind fra nytt redningshelikopter og 
mulige sikringstiltak.  
 
Det enkelte helseforetaket vil i egenskap av å være flyplasseier ha det endelige ansvaret for at 
landing med helikopter kan gjennomføres på en trygg måte for omgivelser.  
 

SAR Queen helikopter stasjoneres ut på baser fra 1. september 2020 (Stavanger). Deretter 
følger Ørland, Banak og Bodø før Rygge og Florø blir oppsatt til slutt med de nye helikoptrene 
medio 2023. 
 
Referat fra arbeidsgruppen ble vedlagt innkallingen til møtet.  Hensikten med møtet med 
Helse Stavanger HF, er å verifisere arbeidsgruppens vurderinger for de aktuelle sykehus, samt 
å forankre disse vurderinger i helseforetaket. 
 
 

mailto:post@sus.no
mailto:helse@helse-vest.no
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2021-03-05 Referat  - Helse Stavanger HF - Landingsplass for nytt redningshelikopter SAR Queen 
 

Arkiv: 700.40.1004 Vår ref:  Side 2 av 3 

    

2 Generelt om rotorvind 

SAR Queen er anskaffet og dimensjonert til å kunne hente 20 nødstedte 200 nautiske mil fra 
fastlandet.  Dette gir størrelsen og vekten på det nye helikopteret.   
 
SAR Queen har normalt en operasjonsvekt på ca. 14 tonn ved landing på sykehus (maksimum 
avgangsvekt for helikopteret er 16 tonn).  Vekten medfører betydelig mer rotorvind mot 
bakken fra SAR Queen enn for Sea King og luftambulansehelikoptre (4 x større vekt gir 4 x 
kraftigere rotorvind), noe det må tas hensyn til dersom SAR Queen skal lande. SAR Queen har 
D-verdi på 23 meter (største lengde inkludert rotorer). 
 
For landingsplasser på bakkenivå med flatt terreng omkring, er sikkerhetsradius for rotorvind 
100 meter rundt landingsplassen.  Tiltak som kan være aktuelle er å varsle og/eller stoppe 
trafikk, benytte vindskjerming (windblast fence, jordvoller, le-vegetasjon, etc), vurdere bruken 
av nærliggende parkeringsplasser og vurdere tak/fasader/verandaer/utemøbler ved 
nærliggende bygg. 
 
For eleverte landingsplasser vil vindhastigheter på bakken gradvis avta jo høyere 
landingsplassen ligger.  For å få akseptable vindhastigheter på bakken uten behov for 
vesentlige tiltak bør en elevert landingsplass ligge minimum 31 meter over bakkenivå.  Lokale 
forhold med bygninger kan kanalisere vinden og skape vindhastigheter som likevel medfører 
behov for tiltak. 
 
NAWSARH har utarbeidet en veileder som kan være til hjelp for helseforetak som vil etablere 
landingsplass for SAR Queen. Denne er forventet å bli tilgjengelig i Q1 2021.  
 
 
3 Helse Stavanger – Stavanger universitetssjukehus 

Det er tidligere avklart at nytt redningshelikopter, SAR Queen, lander ved Sola flyplass for 
transport av pasienter til/fra Stavanger universitetssykehus. 
 
Helseforetaket informerte om at ferdigstillelse av prosjektet SUS 2023 er forskjøvet til siste 
halvdel av 2024.  Dersom det er behov for en forlengelse av avtale om bruk av ambulansebil 
for transport fra Sola til sykehuset, må det gjøres en formell henvendelse til NAWSARH om 
dette.    
 
NAWARH ga uttrykk for sin oppfatning av at arbeidet som er gjort ved SUS 2023 med hensyn 
til utredning av tiltak ved den planlagte helikopterlandingsplassen, er et godt arbeid og en god 
referanse for andre helseforetak. 
 
SUS 2023 prosjektet er informert om at de selv kan ta kontakt med 330 skvadronen for en 
prøvelanding med nytt redningshelikopter, når helikopterplassen er klar for dette. 
 
NAWSARH informerte om at det var gjennomført et møte med vegvesenet for å gjennomgå 
effekt av rotorvind mot vei, gangveg, sykkel og ridestier. 
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4 Helse Stavanger – Eigersund sjukehus 

  
Figur 1 Bilde: LZ North - Helikopterplass ved Eigersund sjukehus 

Eksisterende helikopterlandingsplass er lokalisert på bakken ved sjukehuset.  Denne er ikke 
dimensjonert for redningshelikopter; hverken Sea King eller SAR Queen  
 
Helseforetaket informerte om at det svært sjelden vil være behov for å hente eller levere 
pasienter til Eigersund med redningshelikopter. Ved behov vil fotballbanen ved Eigersund 
stadion benyttes av redningstjenesten.  Alternativt benyttes Eigersund trafikkstasjon. Dette vil 
styres fra AMK. 
 
 
5 Konklusjon Helse Stavanger HF 

NAWSARH ber Helse Stavanger HF om å bekrefte i e-post til NAWSARH (nawsarh@jd.dep.no 
og jorn.stangnes@jd.dep.no ), til det regionale helseforetaket ( helse@helse-vest.no  og 
kjell.einar.bjorklund@helse-vest.no ) og knut.ola.haug@sykehusbygg.no : 
 

1. Ved Stavanger universitetssjukehus benytter SAR Queen Sola flyplass for transport av 
pasienter til/fra sykehuset. 
 

2. Ved Eigersund sjukehus benytter SAR Queen fotballbane ved Eigersund stadion eller 
Eigersund trafikkstasjon for transport av pasienter til/fra sjukehuset. 
 

En slik bekreftelse ønskes fra helseforetaket innen 20. mars 2021. 
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