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         11.mai 2021 

Høring – utredning om organisering av luftambulansetjenesten 

 

Legeforeningen har fra Helse- og omsorgsdepartementet mottatt høring om utredning om 

organisering av luftambulansetjenesten.  

Ekspertgruppens mandat har blant annet vært å utrede modeller for framtidig drift av den 

operative delen luftambulansetjenesten (ambulansefly og ambulansehelikopter) og beskrive 

fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene:  

• Dagens modell, herunder forbedringsmuligheter av denne  

• Modell med offentlig drift  

• Modell med drift av ideelle aktører 

 

Ekspertgruppen har lagt vekt på bred involvering i arbeidet, og det er en imponerende liste 

med bidragsytere. Det synes å ha vært lagt ned et omfattende arbeid, og at 

kunnskapsgrunnlaget er godt. Det er gjort gode vurderinger rundt fordeler og ulemper ved 

ulike driftsmodeller.  

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mener at Statens helsetilsyns vurdering av 

luftambulansetjenesten må foreligge før rapporten ferdigstilles og det konkluderes. Denne var 

forventet ferdigstilt til påske 2021.  

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ønsker en vurdering av de tre foreslåtte modellene for 

organisering av luftambulansetjenesten. NFA er mener at luftambulansetjenesten må 

organiseres som en del av den offentlige helsetjenesten. Slik unngår vi stadige operatørbytter 

med de utfordringer det gir. God håndtering av akuttsituasjoner krever godt samarbeid mellom 

legevakttjenesten, AMK, luftambulansen og spesialisthelsetjenesten inne på sykehus. For å 

oppnå godt samarbeid kreves kjennskap til hverandre over tid. NFA mener at Staten både bør 

eie og drive luftambulansetjenesten i sin helhet, noe som dermed inkluderer eierskap til, og 

drift av, både fly og helikoptre. Norge har en av verdens beste luftambulansetjenester, og vi 

mener at kvaliteten kan videreføres ved å overføre eierskapet til den offentlige helsetjenesten. 

Ekspertgruppen har lagt til grunn at en viktig intensjon med eventuelt å skulle ha offentlig 
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eierskap til operatør i luftambulansetjenesten, både er å redusere risiko for beredskapsavbrudd 

i forbindelse med operatørskifte og å oppnå tettere integrering med de øvrige prehospitale 

tjenestene  

 

Rapporten drøfter inngående og godt fordeler og ulemper ved de ulike driftsmodellene og tilrår 

dagens modell med de foreslåtte forbedringene som er den beste løsningen for framtiden. Det 

er svært positivt at ekspertgruppen har tatt hensyn til det løpende tette samarbeidet mellom 

operatørvirksomhet og helsepersonell, herunder også tillit og trygghet i akutte situasjoner. 

Dette var trolig en faktor som ikke var tillagt tilstrekkelig vekt under forrige anbudsrunde, og 

således en medvirkende faktor til de uheldige hendelsene. NFA støtter på bakgrunn av dette 

ekspertgruppens forslag til forbedringer, for å unngå lignende hendelser i fremtiden, dersom 

konklusjonen skulle bli å fortsette med dagens modell.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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