
 

 

Mandat for utredning av lokalisering av ambulansehelikopterbase i 
Midtre Hålogaland (Sør-Troms / Nordre Nordland) 
 

Bakgrunn 
 Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre  
Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering (styremøte 25. 
september 2013). Styret fattet følgende vedtak i punkt 1: Styret i Helse Nord RHF ber 
adm. direktør etablere en ambulansehelikopterbase på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes 
fra årsskiftet 2014/2015. 

I prosjektrapporten  Ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø – utredning av 
kapasitet og dekning fra desember 2012 ble følgende momenter sterkt vektlagt ved 
anbefalingen om å legge den nye ambulansehelikopterbasen til Evenes: 
 

 Flyoperative og sikkerhetsmessige forhold ble vurdert ut fra beredskap, 
gjennomføringsevne og flysikkerhet. På grunn av topografiske og klimatiske 
utfordringer, ble det ut fra operative forhold anbefalt å legge en ny base til østsiden 
av Hinnøya. Dette ville gi best mulig gjennomføringsevne til størstedelen av 
området og befolkningen. 

 Ut fra flysikkerhetsmessige hensyn burde basen også lokaliseres til en flyplass. Den 
flyoperative og sikkerhetsmessige analysen tilsa derfor at en ny base i Midtre 
Hålogaland burde legges til Harstad/Narvik lufthavn Evenes. 

I februar 2018 kom den endelige avklaringen fra Avinor om at det ikke ville være mulig 
å tilby tomt for ny base inne på lufthavnen på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes på grunn 
av miljøgifter i grunnen. Årsaken til forurensningen er tidligere bruk av brannskum. 
 
Luftambulansetjenesten HF  har forsøkt å finne en egnet baseplassering i umiddelbar nærhet 
til flyplassen. Dette har vist seg å være svært vanskelig. Ingen av de aktuelle tomtene som 
har vært vurdert/drøftet dekker behovene tilfredsstillende ut fra operative- eller HMS-
messige hensyn.  
 

Dette utfordrer styrets tidligere vedtak for lokalisering av denne basen.  Styret i 

Luftambulansetjenesten HF ba derfor adm.dir. om å fremme saken for Helse Nord RHF 

for videre avklaring ( Luftambulansetjenesten HF styresak 66 – 2018). 

Styret for Helse Nord RHF gjorde 26. september 2018 følgende vedtak i Styresak 127-
2018 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland) - 
endring av forutsetninger for valg av lokalisering, jf. styresak 102-2013: 
 

1. Styret i Helse Nord RHF opphever vedtakets punkt 1 i styresak 102-2013 
Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), 
utredning og lokalisering (styremøte 25. september 2013), med bakgrunn i endrede 
forutsetninger.  
 
2. Styret ber adm. direktør sørge for at Luftambulansetjenesten HF får oppgaven med å 
etablere og lede en prosjektgruppe som utreder og anbefaler ny lokalisering av 



 

 

ambulansehelikopterbasen i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/ Nordre Nordland) ut fra 
endrede forutsetninger. Styret forutsetter at og erfaringene fra tre års drift vektlegges i 
utredningen.  
 
3. Styret ber adm. direktør sikre at brukerne og vernetjenesten er representert i 
prosjektgruppen 
 

Oppgaven: 
Helse Nord RHF ber Luftambulansetjenesten HF om å utrede lokalisering av permanent base for 

ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland (Sør Troms / Nordre Nordland) ut fra endrede 

forutsetninger  for  styrets vedtak i styresak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre 

Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering   

Utredningen skal ta utgangspunkt i prosjektrapporten fra 2012, jfr styresak 102-2013. 

Erfaringene fra tre års drift skal vektlegges i utredningen.  Det forutsettes at 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF fortsatt skal ha det medisinsk operative ansvaret for 

basen. 

En anbefaling om lokalisering av ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms / 

Nordre Nordland) skal bygge på  

 Betydning for det prehospitale tilbudet for befolkningen i regionen. Det må belyses 

hvordan befolkningen i området totalt sett har fått dekket sine behov (inkludert 330 

skvadronen og andre relevante ambulanseressurser sine operasjoner i området).   

 Flyoperative og sikkerhetsmessige forhold ut fra beredskap, gjennnomføringsevne og 

flysikkerhet 

 HMS faktorer for mannskap på helikopterbasen 

  Økonomi 

o Etablering av base 

o driftsøkonomi 

 

Deltagere i utredningen 
Arbeidsgruppen skal bestå av  

 2 relevante fagpersoner fra luftambulansetjenesten ved hhv. 

o Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 

o Nordlandssykehuset HF. 

 1 representant fra operatør (dersom ikke habilitetshindring) 

 Representanter (til sammen 3) for tillitsvalgt og vernetjenesten fra UNN, NLSH og operatør 

 1 representant for brukere ( brukerutvalg)  

 Sykehusinnkjøp (prosjektadministrasjon) 

 1 representant fra Helse Nord RHF v/fagavdelingen 

 2 representanter fra LAT HF (Luftoperativ og medisinsk  kompetanse)  

 

I tillegg ekstern ressurs for tolking og vurdering av virksomhetstall og -rapporter 



 

 

 

Referansegruppe 
Medlemmer fra regionrådene i Vesterålen, Lofoten, Ofoten og Sør Troms 

Styringsgruppe 
Eierdirektør Helse Nord RHF, Fagdirektør Helse Nord RHF, To representanter fra styret 

Luftambulansetjenesten HF. 

Tidsramme 
Helse Nord RHF ber om at tilråding om lokalisering av permanent ambulansehelikopterbase i Midtre 

Hålogaland (Sør-Troms / Nordre Nordland) leveres innen 20. september 2019  

Økonomisk ramme 
I hht Oppdragsdokumentet 2019 fra Helse Nord RHF skal helseforetakene dekke egne utgifter til 

deltagelse i prosjektet. Luftambulansetjenesten legger fram forslag til budsjettramme innen 1. mars 

2019. 

 

 

  

 

 


