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Prosjekt Midlertidig ambulansehelikopterbase
Kirkenes – Mandat status og fremdrift
Dette er det første av flere kommende informasjonsbrev fra Luftambulansetjenesten HF
(LAT HF), knyttet til etableringen av midlertidig sivil ambulansehelikopterbase i Kirkenes.
Målet er å informere alle berørte parter jf. mottakerliste, så godt som mulig om fremdrift,
prosess og bakgrunn for prosjektet.

Bakgrunn
Forsvaret har i perioder siden våren 2018, og kontinuerlig siden november 2019, stasjonert
et legebemannet Bell-helikopter i Kirkenes. Helse Nord RHF anmodet om denne bistanden
fra Forsvaret fordi det i forbindelse med operatørbyttet har vært ustabil beredskap i
ambulanseflytjenesten. Fra og med påsken 2020 har ambulanseflyberedskapen vært stabilt
høy. Men for å sikre ekstra beredskap i Finnmark knyttet til Covid-19- epidemien bestemte
Regjeringen å forlenge Forsvarets beredskap i Kirkenes til 15.7.2020 og erstatte deres
legehelikopter med et sivilt ambulansehelikopter fra 16.7.2020.
Oppdrag og mandat
Som en forsterkning av luftambulanseberedskapen i Finnmark har LAT HF fått i oppdrag fra
eierne om å bistå Helse Nord RHF med å etablere en midlertidig ambulansehelikopterbase i
Kirkenes som skal være operativ fra og med 16.7.2020, med en varighet til 31.1.2021.
Vurdering og tiltak
LAT HF har undersøkt mulighetene for å etablere en ambulansehelikoptertjeneste i Kirkenes
på meget kort varsel. En markedsundersøkelse viste at bare NLA AS kan levere dette med en
tilstrekkelig grad av robusthet. Sykehusinnkjøp HF har gjort en juridisk vurdering og
konkluderer med at inneværende avtale med NLA AS kan utvides med en midlertidig base
med begrunnelse i Covid-19-situasjonen. NLA AS er derfor valgt som leverandør av
tjenesten. Selskapet opererer i dag alle landets ambulansehelikopterbaser på kontrakt for
Luftambulansetjenesten HF.

Den midlertidige basen vil bli bemannet med pilot, redningsmann og anestesilege i døgnberedskap.
Basen vil også ha en legebil, som kan benyttes til utrykning i nærområdet når det ikke er vær til å fly.

Utfordringer
Helikopteret som skal settes inn i Kirkenes er reservehelikopter for andre baser.
Engasjementet i Kirkenes vil derfor innebære en viss påvirkning av beredskapen andre steder
i landet. Dette søkes kompensert gjennom flere tiltak, herunder innleie av et ekstra
reservehelikopter til bruk i Sør-Norge
Det er stram tidsramme for selve etableringen noe som er utfordrende både for
oppdragsgiver LAT HF, Finnmarksykehuset og leverandøren NLA AS.
Det jobbes med å finne losji for det sivile helikopterets mannskap. Dersom mannskapene må
bo på hotell i Kirkenes og det ikke er andre løsninger tilgjengelig, vil det medføre økt
responstid ved utrykning.
Flere av våre baser har opplevd perioder med økt responstid, for eksempel ved utbedring av
landingsplasser og ved opprettelse av midlertidige baser, men det ikke optimalt. Vi jobber
derfor sammen med våre samarbeidspartnere for å finne løsninger som kan sikre optimal
responstid.
Dersom økt responstid ikke kan unngås vil likevel helikopteret i de fleste tilfeller være en
rask ressurs sammenliknet med bil og det tilbyr en langt mer avansert medisinsk behandling.

Prosjektgruppe
LAT HF har opprettet en hurtigarbeidende prosjektgruppe. Prosjektgruppen har til nå hatt
tre prosjektmøter og består av representanter fra:
LAT HF med prosjektleder, medisinsk- og operativ rådgivere pluss kommunikasjonsrådgiver.
Finnmarkssykehuset HF er representert med prosjektleder for den medisinske delen av
oppdraget.
I tillegg har prosjektgruppen ukentlige møter med leverandøren Norsk Luftambulanse AS
(NLA AS).
Sykehusinnkjøp HF vil bistå med prosjektstøtte ved behov.
Kommunikasjon
LAT HF har god erfaring med å informere bredt om fremdrift og prosess knyttet til flytting av
basen fra Evenes og opprettelsen av midlertidige base i Harstad. Prosjektgruppen har valgt å
legge seg på samme linje for den midlertidige etableringen i Kirkenes. Det vil derfor løpende
bli sendt ut informasjonsbrev til de berørte parter. Informasjonsbrevene og offentlige

dokumenter knyttet til saken vil fortløpende legges ut på LAT HFs hjemmesider under fanen
Aktuelt og tittelen Midlertidig ambulansehelikopterbase Kirkenes.
Med vennlig hilsen
Mariann M. Hunstad
Prosjektleder

Mottakerne av informasjonsbrevene knyttet til Prosjekt Midlertidig
ambulansehelikopterbase Kirkenes er:
Alle kommuner i Finnmark
Alle luftambulansebaser
Babcock Scandinavian AirAmbulance AS
Finnmark legeforening
Finnmarkssykehuset HF
Fylkesmannen Troms Finnmark

Helse Midt Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF

Hovedredningssentralen Nord Norge
Norsk Luftambulanse AS
Universitetssykehuset Nord Norge HF
Vest-Finnmark Regionråd
Øst-Finnmark Regionråd

