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Nye ambulansefly
Hvordan skal Norges nye ambulansefly se ut? Hvor fort og langt skal de fly?
Hvor skal de lande og hvor stor kan de være?

Dette er noen av mange spørsmål som reises når Luftambulansetjenesten
ANS tirsdag 15. mars møter flybransjen til dialogkonferanse i våre lokaler i
Bodø.

Fire flyselskap skal sammen med oss drøfte krav og mulige løsninger før
anskaffelsen av nye ambulanseflytjenester fra 2019 til 2030.

De fire er Lufttransport FW AS - SAAB AB - Scandinavian Air Ambulance AB
og Sundt Air AS.

Større og raskere
Våre eiere, de regionale Helseforetakene, vurderer en bedre beredskap for
Svalbard og et bedre tilbud til pasienter som må ha med avansert og
plasskrevende medisinsk utstyr. Luftambulansetjenesten ANS utreder derfor

fly med lengre rekkevidde, høyere marsjfart, større nyttelast og noe
romsligere kabin enn dagens fly.

Men også i neste kontrakt vil de fleste flyene være av en mindre type som
kan brukes på de korteste rullebanene (799 meter) og samtidig ha lang nok
rekkevidde til å nå Svalbard.

Alle våre fly er i dag av typen Beech 200. (se bildet under).

Våre Beech 200 flys alltid med to flyvere (fartøysjef og styrmann) og en flysykepleier. Noen ganger er
også anestesilege med. Foto: Lufttransport AS

Viktig nasjonal ressurs
Luftambulansetjenesten ANS flyr årlig rundt 20.000 pasienter over hele
landet. Noe over halvparten av dem med ambulansefly, resten med
helikopter.

I dag flyr Lufttransport AS våre 9 ambulansefly på basene, Gardermoen,
Ålesund, Brønnøysund, Bodø, Tromsø, Alta og Kirkenes. (Lufttransport RW
AS og Norsk Luftambulanse AS deler på å fly våre helikoptre. 13 stk. på 12
baser)

Ambulanseflyene er en viktig nasjonal ressurs. Alle flyene koordineres
operativt fra vår flykoordineringssentral som er samlokalisert med AMK
sentralen ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Nye kontrakter tegnes i juli 2017
Nåværende avtale startet i 2009, og løper ut 30. juni 2019. Den nye avtalen
skal være på plass til juli 2017.

Luftambulansetjenesten ANS eies av de regionale helseforetakene og har
ansvaret for den operative delen av tjenesten i hele landet. Helseforetakene
har det medisinske ansvaret og stiller med medisinsk personell i flyene.

Anskaffelsen av de nye ambulanseflytjenestene gjennomføres i samarbeid
med Helseforetakenes Innkjøpsservice AS.

Bilder av vår fly og helikoptre finner du ved å klikke her
Eller ved å gå inn på Presse på våre
hjemmeside: http://www.luftambulanse.no

Spørsmål rettes til:
Haarvik Knut
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: +47 91363044
E-post: kh@luftambulansetjenesten.no

Luftambulansetjenesten ANS er ansvarlig for all luftambulanse (både fly og helikoptre) i Norge.
Selskapet eies av de regionale helseforetakene, og er fullfinansiert av det offentlige.

Vår e-post adresse er:
postmottak@luftambulansetjenesten.no

