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Temaer

• Organisasjon
• Struktur
• Kapasiteter
• Sikkerhet
• Virksomheten
• Pasienter og behandling
• Opplæring og trening
• Nytte
• Utfordringer
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Den akuttmedisinske behandlingskjede

•Publikum:  selvhjelp, førstehjelp, varsling

•Nødmeldetjenesten: AMK-sentraler, LV-sentraler, samband

•Primærhelsetjenesten: fastleger, legevakt, jordmor o.a.

oAmbulansetjenesten: bil – båt – helikopter – fly 

oSpesialisert utrykning: legehelikopter, legebil, spesialambulanser

•Sykehus: lokal – sentral – region – landsfunksjon 
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Luftambulansetjenesten ANS

Selskapsmøte
(RHF direktørene)

Styret
(1 fra hvert RHF)

Administrasjon
(5,5 årsverk)

Hjemmeside: 
www.luftambulansetjenesten.no

Oppgaver
• På vegne av RHF’ene 

ivareta ansvaret for den 
flyoperative delen av 
luftambulansetjenesten

• Selskapet skal koordinere 
og standardisere medisinsk 
tjeneste og bidra til en mest 
mulig integrert tjeneste

• LA-spesifikt samband
• Kompetansesenter for 

helseforetakene
• Anskaffer og eier MTU



Ny intensiv transportkuvøse
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Ansvarsforhold

RHF RHF RHFRHFRHF

Helse- og omsorgs
Dep.

HF
Medisinsk Flyoperativt

Luftamb.
ANS

Luft-
transport NLA AS 

23 baser

330 skv

Avtale

JPD

Samarbeids-
avtaler
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Helikopter (11 baser Helikopter (11 baser –– 12 helikoptre)12 helikoptre)

TromsTromsøø, Br, Brøønnnnøøysund, ysund, ÅÅlesund, lesund, 
Trondheim, Bergen, FTrondheim, Bergen, Føørde, rde, 
Stavanger, Stavanger, ÅÅl, Dombl, Dombåås, Arendal, s, Arendal, 
LLøørenskog(2)renskog(2)

Fly (7 baser Fly (7 baser –– 9 fly)9 fly)

Kirkenes, Alta(2), TromsKirkenes, Alta(2), Tromsøø, Bod, Bodøø, , 
BrBrøønnnnøøysund, ysund, ÅÅlesund, lesund, 
Gardermoen(2)Gardermoen(2)

Redningshelikopter (5 (6) baser)Redningshelikopter (5 (6) baser)

Banak, BodBanak, Bodøø, , ØØrland, Sola, Rygge rland, Sola, Rygge 
(Flor(Florøø sommeren 2009)sommeren 2009)

Struktur
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Forskrift om krav til akuttmedisinske 
tjenester utenfor sykehus (2005)

§ 16. Luftambulansetjenesten
Luftambulansetjenesten skal yte spesialisert akuttmedisin og være 
en integrert del av den akuttmedisinske beredskapen. De regionale 
helseforetakene har ansvar for at luftambulansetjenesten forvaltes 
som en nasjonal tjeneste, herunder fastsettelse av felles 
retningslinjer for rekvirering av tjenesten. 

Ambulansehelikoptertjenesten skal primært: 
a) bringe akuttmedisinsk utstyr og særlig kompetent helsepersonell 

raskt fram til alvorlig syke eller skadde pasienter 
b) bringe pasienter til et adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten 

under pågående overvåkning og behandling, herunder å yte 
akuttmedisinsk diagnostikk 

c) utføre enkle søk- og redningsoperasjoner. 

Ambulanseflytjenesten skal primært bringe pasienter til et adekvat 
behandlingsnivå i helsetjenesten under pågående overvåkning og 
behandling.
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Forskrift forts.
§ 17. Bemanning og helsefaglig kompetanse
Ambulansehelikopter og redningshelikopter som 

benyttes i ambulansetjeneste skal være 
bemannet med lege med akuttmedisinsk 
kompetanse. I tillegg til lege skal fartøyet 
bemannes med ambulansearbeider eller 
sykepleier med redningsteknisk kompetanse.

Ambulansefly skal være bemannet med intensiv-
eller anestesisykepleier. I tillegg skal det 
etableres beredskap for lege eller annen 
bemanning ved oppdrag der dette er nødvendig. 
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11 ambulansehelikopterbaser

• Flyger, redningsmann, anestesilege (noen baser+)
• Disponeres av AMK-sentralene (AMK-LA)
• Operatører: Norsk Luftambulanse AS, 

Lufttransport AS
• Nye kontrakter fra juni 2008 - 2014. Opsjon 2+2 år
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7 ambulanseflybaser

• 2 flygere og anestesi-
eller intensivsykepleier

• Koordineres av 
FKS/AMK Tromsø

• Operatør: Lufttransport 
AS

• Nye kontrakter fra juli 
2009 - 2015.
Opsjon 2+2 år
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5(6) redningshelikopterbaser
• 2 flygere, systemoperatør, 

tekniker, redningsmann, 
anestesilege

• Redningshelikopterne 
utfører ambulanseoppdrag 
ved siden av SAR

• Disponeres av 
hovedredningssentralene

• Banak, Bodø, Ørland, Sola, 
Rygge

• (Florø) Svalbard
• Sea King erstattes 2015?



Helikopterkandidater?
• EH101  AgustaWestland

• Lengde 22,8 m Rotor 18,6 m Vekt 15,6 t 

• EC225 Eurocopter
• Lengde 19,5 m Rotor 16,2 m Vekt 11,0 t

• NH90 NHIndustries
• Lengde 19,6 m Rotor 16,3 m Vekt 11,0 t

• S92 Sikorsky
• Lengde 20,9 m Rotor 17,2 m Vekt 11,9 t

• Andre?
• Sea King: Lengde 22,2 m Rotor 18,9 m Vekt 9,7 t

EH101

EC225

NH90

S92
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Legebil

• Alternativt 
utrykningsfartøy 

• Lege og 
redningsmann

• Dårlig vær
• Hendelser nær basen
• Samarbeider med 

bilambulanse
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Intensivtransport

• Samarbeid med 335-
SKV Gardermoen

• Intensivambulanse fra 
Ullevål 
universitetssykehus

• ECMO- og andre 
krevende transporter
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Oppdrag i Sverige

• Avtale med Värmland 
Läns Landsting

• Utføres av 
Lørenskog-basen

• 15- 40 oppdrag/år
• Traumer til Ullevål
• Oppsagt våren 2008 
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Luftambulansetjenestens plass
i redningstjenesten
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SAR koordineres av politi - HRS
Luftambulansen utfører 

”enkel redningstjeneste”
• 200+ SAR-oppdrag 

registrert i 2006 (3% av 
alle gjennomførte)

• Mange primæroppdrag 
har ”rednings-karakter”

• 30-40 underhengende 
oppdrag pr år

• Krav i nye kontrakter
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AW 139
Tromsø, Brønnøysund, Ålesund 2008
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Sikkerhetsarbeid
• Risikoutsatt tjeneste!
• Systematisk forbedringsarbeid gjennom 

mange år
• Lært av tidligere uhell
• Kultur, CRM, systemer, rutiner, 

bestemmelser, trening, tekniske hjelpemidler
• Krav utover myndighetskrav
• Kvalitets- og sikkerhetsrevisjoner
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Den medisinske tjenesten
• Presentasjonen er basert på data fra 

virksomhetsdatabaser og årsrapporter fra 
basene

• Luftambulansetjenesten benyttes ulikt!
– Avhengig av geografi
– Avhengig av fartøytype

• Forskriften anviser også ulike prioriteter
– Helikopter: akuttmedisinsk beredskap
– Fly: transport til riktig nivå i helsetjenesten
– Redningshelikopter: SAR



Gjennomførte oppdrag 2007
18300 pasienter

• Ambulansehelikopter: drøyt 6700
– Klart økende (50% 2000 – 2006)

• Legebil: knapt 1700
– Relativt stabilt

• Redningshelikopter: ca. 1100
– Drøyt 700 er ambulanseoppdrag
– Økende, både ambulanse og SAR

• Ambulansefly: drøyt 8700 
– Ganske stabilt siste 3 år (ikke mer kapasitet)
– Bedre samordning mellom oppdrag
– Det er sekundær- og tilbakeføringer som har økt mest 

de siste 10 årene
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Økende aktivitet

Bakgrunn:
– Sykehusstruktur
– Funksjons- og oppgavefordeling
– Nye behandlingstilbud (PCI)
– Legevaktsstruktur
– Økt tilgjengelighet gir større etterspørsel
– Nye pasientgrupper..



Leserinnlegg Aftenposten 4/8

Helikopter til psykiatrien!
Vi har akuttinnsats med luftambulanse og 

spesialister klare for somatisk syke. 
Psykisk syke tilbys bare å vente og 
vente…………
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Kjønnsfordeling
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Aldersfordeling
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NACA score

• Score 1 (frisk) – 7 (død)
• Ikke validert metode, men er egnet til å følge 

utvikling av alvorlighetsgrad
• Antatt størst helsegevinst i gruppen NACA 4-6
• Dette er 60% av pasientene i 

ambulansehelikopter- og 50% i Sea King-
materialet
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Diagnosegruppe
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Noen utvalgte diagnoser
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Noen utvalgte behandlingstiltak
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Kursportefølje medisinsk personell

• Utsjekk – operativt og medisinsk (Lokalt)
• Introduksjonskurs (Torpomoen)
• CRM – intro og recurrent (Gardermoen)
• Årlig nødtrening (Lokalt)
• Dunker (NUTEC Bergen)
• Flymedisin (FMI)
• Kuvøsekurs (Ullevål)
• Årlige fagdager
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Andre relevante kurs

• Samvirke på skadested
• Krigskirurgi
• PHTLS
• ATLS
• AHLR
• Etc
• Framtid: mer simulering
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Hva lærer vi av arbeidet?
• Mye å lære av luftfarten

– Kvalitetsarbeid, prosedyrer, sjekklister..
– Teamarbeid, CRM, kommunikasjon
– Bruk av simulering

• Mye å lære av nødetatene
– Praktisk arbeid
– Samband

• Selvstendig arbeid
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Nytte?
• Likeverdig helsetjenestetilbud
• Understøtter sykehusstruktur og 

funksjonsfordeling
• Avlaster bilambulanse og sykehusledsagere
• Utvikler ekspertise i transport(fly)medisin og 

prehospital akuttmedisin
• Utvikler andre prehospitale tjenester
• Pasientsikkerhet og -skånsomhet
• Medisinsk nytte…
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3 større norske undersøkelser

• 2-12% av ambulansehelikopteroppdragene 
er livbergende

• Unge pasienter med akutt pustebesvær og 
alvorlige infeksjoner (få pasienter, men 
mange vunne leveår)

• Fødsler, Hjerte-kar, Traumer
• Suksessfaktorer: tid, kompetanse 
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St.meld.nr.43 (1999-2000)

”Medisinsk nytte av rask prehospital spesialisert 
akuttmedisinsk innsats, samt hurtig transport til 
sykehus, er etter departementets oppfatning 
rimelig dokumentert for store pasientgrupper. 
Bruken av luftambulansen er i mange tilfeller 
den beste måten å realisere denne nytten på, 
men den medisinske nytten avhenger av mange 
forhold som må tas i betraktning når 
ambulanseform velges”. 
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Utfordringene

• Utføre de riktige oppdragene
• Gjøre de riktige tiltakene
• Opprettholde balanse i behandlingskjeden
• Videre fagutvikling og forskning
• Landingsplasser - miljø
• Møte nye myndighetskrav
• Økonomi 
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Arb- og hviletid   28,5
Ytelseskrav RW 21,3

Ytelseskrav RW          13,2
Helikopter 2 Lørenskog 2,8

Nytt reservefly   4,9

Nye helikopterkontrakter (1/2 år) 20,2
Arb- og hviletid (1/2 år)                12

Nye flykontrakter (1/2 år) 42,5



Først og sist:

SIKKERHETEN
MÅ IVARETAS!
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