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Nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten 

HØRING 

 

 

Innledning 

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulanse ANS (Luftambulansetjenesten ANS) eies av de fire 

regionale helseforetakene og forvalter på deres vegne den operative delen av 

luftambulansetjenesten i Norge (fly og helikopter). Det medisinske ansvaret er delegert til de 

helseforetakene som har luftambulansebase. Ved siden av det operative ansvaret, skal selskapet 

også koordinere medisinsk virksomhet og bidra til et likeverdig helsetjenestetilbud. Det 

medisinsktekniske utstyret i tjenesten eies og vedlikeholdes av Luftambulansetjenesten ANS.  

 

Et likeverdig helsetjenestetilbud i hele landet innebærer blant annet at organisering av den 

medisinske virksomheten baseres på nasjonale standarder. Luftambulansetjenesten ANS har tidligere 

utviklet blant annet nasjonale standarder for luftambulanseleger og flysykepleiere i tjenesten, og 

disse er vedtatt av de regionale helseforetakene som anbefalte normer i utvelgelsen, opplæringen og 

treningen av det medisinske personellet. Både leger og sykepleiere er i henhold til standardene 

spesialutdannet innen anestesi- og intensivmedisin og har jevnlig arbeidspraksis i slike 

sykehusavelinger.  

 

Kuvøsetransporter 

Blant de oppgaver som utføres av luftambulansetjenesten, er transport av syke nyfødte i 

transportkuvøse. Enkelte steder i landet utføres transportene av «kuvøseteam» fra sykehusenes 

neonatalseksjoner, mens de fleste transportene utføres av luftambulansetjenestens ordinære 

helsepersonell. Det er totalt ni fagmiljøer som utfører de om lag 250 oppdragene årlig. Disse 

oppdragene spenner over alle alvorlighets- og vanskeligsgrader. En utfordring er at 

oppdragsmengden er svært ujevnt fordelt mellom basene. Enkelte luftambulansemiljøer har under 

10 kuvøseoppdrag pr. år. Det innebærer at ansvarlig lege i gjennomsnitt utfører mindre enn ett 

oppdrag årlig. Dette utløser et behov for å kompensere manglende oppdragsmengde med særlige 

tiltak innen kompetansekrav, opplæring og trening. 
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Nasjonal standard 

På bakgrunn av ovennevnte utfordringer har Luftambulansetjenesten ANS nedsatt en arbeidsgruppe 

bestående av neonatologer, anestesileger og flysykepleiere, alle med omfattende erfaring innen 

kuvøsetransporter i luftambulanse. Gruppen har utarbeidet et utkast til en nasjonal standard for 

transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten. Fokus har vært helsepersonellets kompetanse- 

og treningsnivå med tanke på transport av barn i intensivkuvøse (omtalt som nivå 2). Hensikten er at 

standarden skal vedtas som en anbefalt norm i Luftambulansetjenesten ANS’ styrende organer for 

deretter å bli benyttet i helseforetakene.  

 

Kuvøsetransport i ambulansebil 

Mange luftambulansetransporter kombineres, eller gjennomføres helt, med transport i 

ambulansebil.  Et sømløst system med like krav til kvalitet på tjenesten både i luftfartøy og bil er 

viktig for å sikre alle pasienter tilgang til likeverdig, sikker og trygg transport, uansett avstander, 

operative forhold eller tider på døgnet. Etablerte kuvøsetransportteam i luftambulansetjenesten, 

med transportkompetanse i henhold til gjeldende standard, må derfor organiseres for også å kunne 

gjennomføre transport i bilambulanse når dette er mest hensiktsmessig eller nødvendig med tanke 

på flyoperative begrensninger. Helseforetakenes prehospitale planer bør inneholde en rutine for 

hvordan luftambulansetjenestens kuvøsekompetanse også kan utnyttes i bilambulansetransport, noe 

som er særlig viktig for de sykehusene som ikke selv kan stille med kompetent følgepersonell. 

 

Høring 

Nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten legges med dette ut på 

høring hos relevante myndigheter, organisasjoner og fagmiljøer. En ber om kommentarer til 

standardens form og innhold. Det er særlig viktig å få tilbakemeldinger på relevans og realisme i de 

krav som er satt.  

 

Kommentarer bes sendt til postmottak@luftambulansetjenesten.no innen 1. mai 2016.  

 

 

Med hilsen 

 

 
Øyvind Juell 

Daglig leder 

 

Vedlegg: 

Nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten - HØRINGSVERSJON 
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Adresseliste: 

De regionale helseforetakene 

Alle helseforetakene (føde- og barneavdelinger) 

Den norske legeforening 

Sykepleierforbundet 

Barnelegeforeningen 

Barnesykepleierforbundet 

Medisinsk ledelse ved alle luftambulansebaser 

Statens helsetilsyn 

Helsedirektoratet 

 

 

 

 


