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          Høring - Ambulanseflytjenesten i Norge fra 
2019 til 2030 - fremtidig struktur og kapasitet  Ny 

anskaffelse ambulanseflytjeneste Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste 
(Luftambulansetjenesten ANS) skal på vegne av de fire regionale helseforetakene inngå 
ny avtale om kjøp av ambulanseflytjenester for beredskap og planlagte oppdrag i 
luftambulansetjenesten. Dagens avtaler utløper 30. juni 2019. I løpet av sommeren 2017 
skal det inngås nye avtaler for perioden fra og med 1. juli 2019, med varighet inn til 
2030. Med andre ord skal avtalen gjøre tjenesten i stand til å takle utfordringer 14 år 
fram i tid. I forbindelse med strategiarbeidet for anskaffelsen er det gjort en vurdering av 
hele tjenesten. Luftambulansetjenesten ANS har laget forslag til målsetninger for 
anskaffelsen. Strategien beskriver også fem ulike scenarioer for basestruktur og 
kapasitet. Scenarioene er utledet fra foreløpige innspill fra de regionale helseforetakene 
samt luftambulansetjenestens medisinske miljøer og egne analyser. 
Ambulanseflytjenesten har betydning for landets totale beredskap og er et viktig 
virkemiddel for å understøtte funksjons- og oppgavefordeling i helsetjenesten. Tjenesten 
skal hjelpe Helseforetakene i å løse sitt sørge for ansvar i møte med de fremtidige 
utfordringene som blant annet synliggjøres i Nasjonal helse- og sykehusplan. Meld. St. 
11 (2015-2016). Luftambulansetjenesten ANS ønsker spesielt innspill på: 1. De fem 
scenarioene.  2. Hvilke forventninger det er til behovet for tjenesten?  Hva vil 
øke/redusere behovet for tjenesten? Hva kan tenkes å påvirke tjenesten negativt eller 
positivt? 3. Hvilke forventinger det er til tjenestens kapasitet?  4. Hvilke oppgaver er det 
nødvending at tjenesten løser?  5. Hvilke oppgaver er det ønskelig at tjenesten løser?  
Høringsprosess Luftambulansetjenesten ANS inviterer høringsinstansene til å gi sine 
vurderinger av forslagene Ambulanseflytjenesten i Norge fra 2019 til 2030 - fremtidig 
struktur og kapasitet. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli 
publisert. Høringsfristen er 16.mars 2016 og sendes elektronisk til 
postmottak@luftambulansetjenesten.no 
<mailto:postmottak@luftambulansetjenesten.no> 
- See more at: http://www.luftambulansetjenesten.no 
<http://luftambulanse.us12.list-manage.com/track/click?u=9533a17390ad05ed6e3053b1
6&id=998e1c6fc4&e=f209a729b9> 
 



Vedlagt høringsdokumentet foreligger også som pdf-fil på Luftambulansetjenesten ANS 
sin hjemmeside http://www.luftambulansetjenesten.no 
<http://luftambulanse.us12.list-manage.com/track/click?u=9533a17390ad05ed6e3053b1
6&id=8674a48db7&e=f209a729b9> NYHETER og kan lastes ned derfra. 
 
Med vennlig hilsen 
Øyvind Juell 
daglig leder 
 
 
Høringsinstanser 
 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) 
HRS Nord-Norge 
HRS Sør-Norge 
Samferdselsdepartementet 
AVINOR 
Den norske Lægeforening 
Norsk sykepleierforbund 
Norsk Flygerforbund 
NHO Luftfart 
Luftfartstilsynet 
Forsvarets operative hovedkvarter 
Forsvaret v/Luftoperativt inspektorat 
Utenriksdepartementet 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Politidirektoratet 
Alle landets kommuner og fylkeskommuner 
Kommunenes sentralforbund 
Fylkesmenn/fylkesleger 
Sysselmannen på Svalbard 
Statens helsetilsyn 
Helsedirektoratet 
Sametinget 
LO 
Parat 
KS 
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