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- organisering

- ny kontrakt

- redningskapasitet

- begrensninger 



Ambulansefly 7 baser.

Ambulansehelikopter 12 baser.

Ansvar og organisering i luftambulansetjenesten

Helse- og omsorgs-

departementet

De fire regionale helseforetakene
Er felles eier av  tjenesten – betaler hele gildet

Luftambulansetjenesten HF
Har ansvar for operativ drift, 

økonomi og anskaffelser.

Sykehusene/HF-ene
Har det medisinske ansvaret.

Operatør

330-skvadronen 

Medisinsk 

personell

Operativt

personell

Flyselskap/operatører

Anbud - Kontrakt

HRS 
Hovedredningssentralen 

Sør/Nord

Avtale

Redningshelikopter 6 baser.

25 Baser

LT  AS FW 

NLA  AS

Justis- og beredskaps-

departementet



 Ny kontrakt med mange forbedringer

• Avtale med Norsk Luftambulanse AS

• Varighet 6 år med opsjon på 2 + 2 år

• 12 baser (i dag)

• 13 helikoptre

• 4 reservehelikoptre

Ny kontrakt fra 1. juni 2018



Helikopterflåte 2018-2024

Alt.1 helikopter: H135 
Lørenskog 1, Ål, Dombås, 
Stavanger, Førde

Alt.2 helikopter: H145 
Lørenskog 2, Arendal, 
Bergen, Trondheim, 
Brønnøysund, Evenes

Alt.3 helikopter: AW139 
Ålesund, Tromsø



Krav om samarbeidsavtaler

 Krav om at det skal 
etableres 
samarbeidsavtaler med 
relevante spesial -
ressurser og friville 
redningsorganisasjoner
◦ dykkergrupper

◦ skredhunder

◦ skipatruljer

◦ alpine 
redningsgrupper(nytt)



Service Level Agreement (SLA) 

Målsetningen

Bidra til ensartet kompetanse, god informasjonsflyt, sikker 

og effektiv utøvelse av varsling, koordinering og flight 

following av luftambulansetjenester samt sikkerhet ved 

uventede hendelser.



SLA, krav til AMK-LA

Prosedyrer for min. følgende områder:

1. Varsling av ambulansehelikopter og 

innhenting av aktuell oppdragsinformasjon

2. Kommunikasjon gjennom hele oppdraget

3. Flight Following for ambulansehelikopter 

4. IFR ruter (ELIAT)

5. Savnet ambulansehelikopter

6. Varsling av ambulansehelikopter ved 

catastrophic events (når besetningen er 

utmeldt på duty)

7. Varsling av ambulansehelikopter ved 

PLIVO



Akuttmedisinforskriften (2015):

«Delta i enkle søk- og redningsoppdrag»

Krav til redningsteknisk beredskap og operasjoner: 

• Underhengende operasjoner (tau 10-60 meter)

• …skal ha prosedyrer for å utføre redning i:

• bratt lende

• vann/elv/isråk

• snøskred

• redning på bre og isdekkede flater

• urbant miljø

• prosedyrer for samarbeid med alpine redningsgrupper

Luftambulansetjenestens rolle innen SAR



Helikopteroppdrag 2017  

 7 783 gjennomførte oppdrag
 2 344 avbrutte oppdrag

 69 (8) underhengende 
oppdrag 

 326 SAR oppdrag (HRS)
 138 primæroppdrag med 

redningsteknisk tilsnitt



Redningsoppdrag 2014 – 2017 



2014- 2017 



SAR-oppdrag (HRS) 2016



 Søk dag /natt
NVG alle besetningsmedlemmer

 Skred
Skredantenne

Recco

 Bakkeredning/ tauredning
Bratt lende/urban redning

Bre

Elv/overflate vann

 Samvirke: dykkere, hundefører, skipatrulje, NARG

Redningskapasitet i dag



 På alle baser skal det 

trenes 10- 60 meter 

underhengende

 Alle baser skal ha en 

redningsbåre som er 

godkjent til løft 

underhengende

Krav til underhengende operasjoner 



 På alle baser der det 

er NARG-gruppe i 

nærområdet:
◦ etableres en 

samarbeidsavtale

◦ være samtrening og 

utsjekksprogram

Operativt samarbeid med NARG fra 2016



Krav i kontrakten om samarbeidet NARG –

luftambulansetjenesten fra 2018

• Etablerte prosedyrer 

• Oppdragene og 

trening blir registret

• Avvik /hendelser blir 

registret

• Operatøren blir 

revidert

av LAT-HF  



 søk

 redning 
◦ «førsteinnsats…»

Oppdrag for HRS



NVG fra 2003



 «..tre gutter falt ned  

snørenne, en skadet,

to står fast, mørkt om 

50 min, det er bratt..»

 «Parallell varsling» 

til 330 SKV. og NARG

«First responder»



 Utstyr til underhengende operasjoner og løfteutstyr til 

pasient

 Vinter
◦ Utstyr til førsteinnsats i skred (spade, skredsøker, søkestang, 

◦ Recco

◦ Skredantenne

 Dette oppsette varierer tilpasset til base

Helikoptrene flyr med redningsutstyr



 Trene innenfor «limits»

 Trene slik at klatrer kan

ta seg ned alene

 Trene med «mentor»

«Klok trening» 



Operative begrensninger SAR

• Flyr ikke underhengende i mørke

• Redningsmann skal alltid henge sammen med 

klatrer/ båre ved underhengende operasjon

• Skal ikke fly pickup fra vann langt fra land 

(mangel på referanser)

• Flyr ikke underhengende til fartøy på sjø

• Har ikke noen form for «søkekamera»

• Transportkapasitet er avhengig av helikoptertype

• Lite trening/prosedyrer på øvrige SAR 

oppdragstyper



11/22/20183

Kan være en 

livbergende 

«førsteinnsats»



Operativt forum

• flygesjefer, sjefsredningsmenn og LAT –HF.

Redningsteknisk forum

Alle sjefsredningsmenn i redningshelikoptertjenesten, sar-

offshore, luftambulansetjenesten, LAT-HF og JBD.

Viktige fora i tjenesten



Spørsmål?


