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1. Sammendrag 
Årsrapporten beskriver helheten for helikoptervirksomheten i UNN HF etter opprettelsen av Evenes-

basen, virksomhetsprofilen til den nyetablerte Evenesbasen og Tromsøbasens justerte 

virksomhetsprofil. Rapporten vurderer ikke 330 Bodø, eller ambulanseflyvirksomheten. 

Etableringen av Evenesbasen har påvirket aktivitetene til hele luftambulanseflåten i Helse Nord RHF, 

samspillet med bilambulansetjenestene og med primærhelsetjenesten. 

Ambulansehelikoptertjenesten i UNN HF er en del av virksomheten til Akuttmedisinsk klinikk på 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF). Fra 2015 omfatter den både 

ambulansehelikopterbasen på UNN-Tromsø med et mellomstort ‘alternativ 3’ helikopter og den nye 

ambulansehelikopterbasen på Evenes med et lite ‘alternativ 2’ helikopter. Fra starten er 

ambulansehelikopterbasene ansett som «søsterbaser» i UNN HF, selv om helikoptrene er operert av 

to ulike flyselskap/private operatører som også er arbeidsgiver for redningsmann og pilot. Legene 

ved de to basene er ansatt i delte stillinger mellom Akuttmedisinsk klinikk UNN HF, og intrahospitale 

klinikker i UNN HF og Nordlandssykehuset HF. 

Virksomheten ved UNN sine to helikopterbaser koordineres fra AMK Tromsø som også er ansvarlig 

for den medisinske koordinering av landsdelens seks ambulansefly. AMK Tromsø er regional AMK for 

Helse Nord og Svalbard. Medisinsk utvikling av ambulansehelikoptertjenesten i UNN HF er forankret i 

Akuttmedisinsk klinikk i samarbeid med samarbeidende klinikker i UNN HF og øvrige helseforetak. 

Viktige nye behandlingstilbud er utviklet siste 10-15 år, spesielt tidlig reperfusjon ved hjerte- 

karsykdommer (hjerne og hjerte), traumebehandling og sepsis – og nye høyteknologiske 

behandlingstilbud som pre-intrahospital mobil ECMO-behandling. 

Årsrapporten for 2015 er utvidet i forhold til tidligere år. For helikopteret i Tromsø har vi brukt 

driftsdata fra 1.1-31.12 2015 og enkelte data fra tidsrommet 1.1-1.7 2016. For basen på Evenes har vi 

brukt driftsdata fra 30.4-31.12 2015 og enkelte data fra 1.1-1.7 2016. Til sammenlikning er det brukt 

referansedata fra perioden 1.1 2011-31.12 2014.  

I 2015 mottok UNNs to ambulansehelikopterbaser totalt 1307 forespørsler om oppdrag og 

assistanse. Av disse ble 973 oppdrag (74 %) gjennomført.  Antallet forespørsler økte med 37 % i 2015 

sammenlignet med perioden 2012-2014. Denne økningen skyldes i hovedsak etableringen av 

Evenesbasen med et nytt operasjonsområde, sammen med en økt tilgjengelighet på 

ambulansehelikopter.  Antall forespørsler til Tromsøbasen falt med 6,2 % sammenlignet med 2012-

2014. Dette er mindre enn vi forventet og skyldes trolig en økt tilgjengelighet på helikopter, økt 

tilgjengelighet for legebiloppdrag i Tromsø kommune og flere oppdrag mot nordøst og Finnmark. For 

2016 forventes omlag 1400-1600 forespørsler om oppdrag eller assistanse til de to basene.  

Reaksjonstidene ved begge baser var godt innenfor myndighetskravet (15 minutter). Helikoptrene 

utalarmeres fra AMK Tromsø.  

Evenesbasen hadde 413 forespørsler fra 30.4-31.12 2015, hvorav 301 (73 %) ble gjennomført. (Fra 

30.4-30.4 2016 hadde basen 607 forespørsler, hvorav 449 (74 %) ble gjennomført.) Av oppdragene 

var 70 % primæroppdrag, 22 % sekundæroppdrag, mens 8 % var søk og redningsoppdrag (SAR). 

Basen hadde ingen tilbakeføringer eller leilighetstransporter. De fleste oppdragene (78 %) hadde 

hastegrad akutt. Basens primæroppdrag var fra Sulitjelma og Værøy i sørvest, til Skjervøy i nordøst 
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og 44 % av pasientene ble fløyet til UNN Tromsø. Få primæroppdrag gikk til fast landingsplass (1/3). 

Eveneshelikopteret hadde en gjennomsnittlig reaksjonstid på 8 minutter 8 sekunder på oppdrag med 

hastegrad «AKUTT».  Andel in-flight alarmer var 16 %. 

EVE/RW har gjennomført viktige oppdrag i 2015 og styrket lokal akuttmedisinsk beredskap. Den 

geografiske yttergrensen for primær PCI ved akutt hjerteinfarkt er utvidet. Multitraumatiserte 

pasienter og hodeskadepasienter kommer raskere til traumesenteret i Tromsø. Basen har styrket 

regional beredskap og avlastet TOS/RW. En høy andel av primæroppdrag ved EVE/RW gjennomføres 

med landing på improviserte landingsplasser, få primæroppdrag gjennomføres med landing på faste 

landingsplasser i kommunene. Kun to lokalsykehus i operasjonsområde har godkjente 

landingsplasser nær sykehuset. Etablering og bruk av faste landingsplasser i kommunene og på 

lokalsykehusene vil redusere risiko, avlaste lokal ambulansetjeneste og gi klare tidsgevinster når 

helikopteret brukes.  EVE/RW opererer i stort geografisk område, og med spesielt lange innflygning-

avstander til sykehus siden over 40% av pasientene leveres til UNN Tromsø. Andelen in-flight alarmer 

er høy. Basert på erfaringer og Evenesbasens virksomhetsprofil er basen best tjent med et raskt og 

fleksibelt helikopter med stor kapasitet.  

Tromsøbasen hadde 894 forespørsler fra 1.1-31.12 2015, og 668 oppdrag (75 %) ble gjennomført. 

Andelen forespørsler om helikopter gikk ned med 9 %, antall forespørsler om legebil økte med 30 %.  

De fleste oppdragene (76 %) hadde hastegrad AKUTT. Oppdragene fordelte seg med 86 % 

primæroppdrag, 7 % sekundæroppdrag og 7 % SAR-oppdrag. Andelen gjennomførte 

sekundæroppdrag var lavere enn tidligere år, fordi Evenesbasen har overtatt mange 

sekundæroppdrag fra UNN Harstad, UNN Narvik og Nordlandssykehuset Vesterålen.  Primæroppdrag 

fra Tromsøbasen i 2015 ble gjennomført fra Lødingen i sørvest til Karasjok og Hammerfest i nord. 

Flertallet primæroppdrag (68 %) gikk til faste landingsplasser.  

Gjennomsnittlig reaksjonstid for Tromsøhelikopteret var 9 minutter 38 sekunder ved AKUTT-

oppdrag. Andelen in-flight alarmer var 7 %.  

Tromsøbasen avviste eller avbrøt 11 % av alle henvendelser i 2015 grunnet «vær», Evenesbasen 7 %. 

Forskjellen skyldes primært at Evenesmaskinen ikke var satt i drift i vinteren 2015. Hver fjerde (26 %) 

av de 116 «vær»-avviste eller -avbrutte henvendelsene ved begge UNN-basene kunne gjennomføres 

med alternativ luftambulanse eller redningshelikopter, 2/3 ble gjennomført med ambulansefly. Tre 

firedeler av de avviste henvendelsene ble håndtert av alternativ lokal alternativ ressurs 

(ambulansebil, legevaktslege, lokalsykehus eller andre). 

Tromsøbasen er en veletablert flyoperativ RW-ressurs. Basen er fysisk og faglig nær 

Universitetssykehuset Nord-Norge og har et sterkt fagmedisinsk miljø og lederskap. Basens 

virksomhetsprofil er i endring som følge av Evenes-etableringen og nye, tidskritiske medisinske 

behandlingstilbud.  Tromsøbasen er også en betydelig beredskapsressurs for spesialoppdrag i 

regionen. Antall spesialoppdrag vil trolig øke. Flere av UNNs kuvøseoppdrag vil trolig gjennomføres 

med RW, det nyetablerte mobile ECMO-tilbudet er i utvikling og øvrige spesialoppdrag forventes 

samlet å øke. Generelt er det økende friluftsaktiviteter i bratt lende på ski, scooter, kajakker og 

firehjulinger i regionen og vi forventer fortsatt mange skredaksjoner. Tromsøbasens raske, 

mellomstore alternativ 3 helikopter har et fleksibelt oppsett og opererer over store avstander, også 

etter etablering av Evenesbasen. Det flys regelmessig to pasienter om bord. Vi forventer at 
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landsdelen vil dra økende nytte av disse egenskapene også etter etableringen av Evenes-basen. 

Tromsøhelikopteret hadde 57 forespørsler om søk- og redningsoppdrag i 2015.  

De to ambulansehelikopterbasene i UNN HF har et omfattende geografisk og faglig 

aktivitetsområde. I 2015 ble basene bedt om å løse primæroppdrag fra Meløy i sør til Lebesby i nord, 

et strekk på 675 km i luftlinje, svarende til avstanden Oslo-Brønnøysund, og har blitt rekvirert til alle 

sykehus mellom Bodø og Hammerfest. De fleste henvendelser om sekundæroppdrag kom fra UNN-

Harstad og UNN-Narvik. Fire prosent av rekvisisjonene til sekundæroppdrag kom fra flyplasser hvor 

legebil eller helikopter samhandlet med ambulansefly. Ved tidskritiske pasientoppdrag fra 

sykehusene i Vesterålen, Lofoten og Hammerfest er ambulansehelikoptrene et relevant alternativ til 

ambulansefly. Tidsbesparelsen kan være betydelig ved behov for anestesilege på oppdraget.  

De to helikopterbasene har forskjellige helikoptertyper (Tromsøbasen «AW 139», Evenesbasen 

«T2»). Dette har konsekvenser for løsning av de ulike oppdragstypene. Gjennomsnittsfarten for 

Eveneshelikopteret (T2) kan estimeres til 121 knop (224 km/t) i rapportens utvalg av oppdrag, 

Tromsøhelikopteret (AW 139) estimeres til 142 knop (262 km/t), 17 % raskere enn 

Eveneshelikopteret.  Tross feilkilder tilsvarer differansen i beregnet gjennomsnittsfart differansen i 

oppgitte marsjhastigheter, og variasjonsbredden er tilsvarende for de to helikoptertypene.  Beregnet 

gjennomsnittsfart ligger trolig nærmere sann tidsbruk enn oppgitt marsjfart. Eksternt montert 

søkelys har vært et viktig bidrag til flytrygging og som hjelpemiddel under vanlige ambulanseoppdrag 

og under søk- og redningsaksjoner ved Tromsø-basen i den mørke årstiden. T2-maskinen på 

Evenesbasen har flydd uten eksternt montert søkelys i 2015. Hastighetsforskjellen mellom de to 

helikoptertypene kan øke ytterligere når nødvendig og kontraktsfestet eksternt søkelys monteres på 

T2-maskinen. 

Det går år med utvikling fra nye helsetilbud etableres til det gir optimal effekt. Grundige og eksakte 

virksomhetsdata er viktige styringsverktøy for den strategiske bruken av hele luftambulanseflåten i 

Helse Nord RHF, og for å sikre god ressursutnyttelse. Eventuelle endringer i akuttilbudet ved regiones 

lokalsykehus (Nordlandssykehuset Lofoten og UNN Narvik), og fremtidig ambulanseflyflåte kan også 

påvirke oppdragsprofilene til UNNs ambulansehelikopterbaser.  
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2. Bakgrunn 
Ambulansehelikopterbasen på Evenes (Evenes rotor-wing, EVE/RW) var klar til oppstart 30. april 

2015 som det 13. ambulansehelikopteret i Norge og den 11. luftambulanseressursen på fastlandet i 

Helse Nord RHF. Det var 21 år siden den siste offentlige ambulansehelikopterbasen ble etablert på Ål. 

Det finnes derfor ikke ferske erfaringer med nyetablering av ambulansehelikopterbaser i Norge. 

Etableringen av Evenesbasen påvirker virksomhetsprofilen til luftambulanseflåten i Helse Nord RHF. 

Den har direkte påvirkning på bilambulansetjenestene, primærhelsetjenesten, 

ambulansehelikopterbasen i Tromsø (Tromsø rotor-wing, TOS/RW) og redningshelikopterbasen i 

Bodø (330 skvadronen Bodø, 330 Bodø). Den har også indirekte virkninger på de seks 

ambulanseflyene (fixed wing, FW) i landsdelen fordi FW-ressursene også brukes lokalt, regionalt og 

nasjonalt. 

Detaljerte virksomhetsdata for 2015 er etter vår mening et viktig grunnlag for å optimalisere 

utnyttelsen av den nye ressursen og for å videreutvikle utnyttelsen av allerede etablerte ressurser. 

Årets detaljerte rapport bør følges opp i fremtidige rapporter.   

Hensikten med rapporten er å beskrive helheten for helikoptervirksomheten i UNN HF etter 

opprettelsen av Evenes-basen. Rapporten vurderer ikke 330 Bodø eller FW-flåten. Rapporten gir 

grunnlag for å beskrive virksomhetsprofilen for den nye Evenesbasen og den justerte 

virksomhetsprofilen for Tromsøbasen. 

Grundige og eksakte virksomhetsdata er viktige styringsverktøy for den strategiske bruken av hele 

luftambulanseflåten i Helse Nord RHF. 

Ambulansehelikoptertjenesten i UNN HF er en del av virksomheten til Akuttmedisinsk klinikk. Fra 

30.april 2015 omfatter den 

• TOS/RW (ambulansehelikopterbase med mellomstort alternativ 3 helikopter1) 

• EVE/RW (ambulansehelikopterbase med lite alternativ 2 helikopter2) 

Virksomheten ved UNNs to helikopterbaser koordineres fra AMK Tromsø - som også er ansvarlig for 

den medisinske koordinering av landsdelens seks ambulansefly. AMK Tromsø er også regional AMK 

for Helse Nord og Svalbard. Fra oppstart har de to ambulansehelikopterbasene blitt betraktet som 

søsterbaser i UNN HF selv om helikoptrene blir operert av to ulike flyselskap/private operatører som 

også er arbeidsgiver for redningsmann og pilot. Legene ved de to basene er ansatt i 

kombinasjonsstillinger med Akuttmedisinsk klinikk UNN HF og intrahospitale klinikker i UNN HF eller 

Nordlandssykehuset HF.  

3. Materiale, metode og feilkilder 
For EVE/RW er det brukt driftsdata fra 30.4 2015 til 31.12 2015 (8 måneder) og enkelte data fra 

tidsrommet 1.1 2016 - 1.7 2016. 

For TOS/RW er det brukt driftsdata fra 1.1 2015 til 31.12 2015 og enkelte data fra tidsrommet 1.1 

2016 til 1.7 2016. Til sammenlikning er det brukt referansedata fra perioden 1.1 2011 -31.12 2014.  

                                                           
1 Alternativ 3 helikopter: Se definisjon http://luftambulanse.no/system/files/konkurransegrunnlag.pdf 
 
2 Alternativ 2 helikopter: Se definisjon http://luftambulanse.no/system/files/konkurransegrunnlag.pdf 

http://luftambulanse.no/system/files/konkurransegrunnlag.pdf
http://luftambulanse.no/system/files/konkurransegrunnlag.pdf
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Driftsdata er hentet fra nasjonalt standardiserte luftambulansejournaler som fylles ut manuelt av 

helikopterlegene under oppdragene, pluss virksomhetsdata fra databasen LABAS® som bygger på 

data fra luftambulansejournalene. I tillegg er det hentet driftsdata fra ambulansehelikopterlogger 

som finnes i AMK Tromsø, data fra AMIS® i AMK, som registreres under aksjonene av AMK-

operatørene, og data fra Transmed® og LOCUS® verktøy i luftfartøyene som registreres under 

aksjonene av helikopterlegene. Tidskoder er automatisert i AMIS og LOCUS, men de elektroniske 

klokkene er ikke nødvendigvis synkronisert. Tidspunktene i de manuelle luftambulansejournalene 

fylles inn av den aktuelle helikopterlegen. Avstander langs veg og luftlinje er hentet fra 

no.avstand.org og www.google.no. 

Alle data er samlet og bearbeidet statistisk i en søkbar database (Microsoft Excel®). Data fra hvert 

enkelt oppdrag i databasen er gjennomgått før videre dataprosessering og bruk i rapporten. 

Normalfordelte variabler er oppgitt med mean og standardavvik (SD), ikke normalfordelte data er 

oppgitt med median og spredning.  

Materialet for EVE/RW er basert på to tredeler av et helt års statistikk. De inkluderer ikke driftsdata 

fra vintermånedene januar-april.  

Tidspunktene som er hentet fra Transmed®/LOCUS® er mangelfulle fordi registreringene gjøres i 

sanntid om bord i helikopteret av legen. Tidene kan feilregistreres eller glemmes fordi det er 

flyoperativt eller medisinsk hektisk under enkelte oppdrag. Begge helikopter har hatt perioder med 

feil på LOCUS-enhetene i kabinene i 2015. Flydd avstand for helikoptrene kan registreres på LOCUS, 

men er av samme grunn ikke pålitelige og derfor ikke brukt.  

Vårt datamateriale er basert på ambulansehelikopter-virksomhetene i UNN HF med grunnlag i våre 

systemer og prosedyreverk. Våre funn kan ikke uten videre overføres til andre helseforetaks 

luftambulansetjenester. 

4. Resultater 

4.1 Helikopterforespørsler i UNN HF 

Alle forespørsler til vakthavende personell om bruk av ambulansehelikopter kommer fra operatørene 

i AMK Tromsø. Forespørslene kommer på bakgrunn av 113-henvendelser fra publikum til AMK eller 

fra samarbeidspartnere. Oppdragene videreformidles til RW-basene etter at AMK-operatørene har 

vurdert hastegrad og prosedyrer etter Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp, tiltakskort og 

veiledninger, klinisk skjønn og ofte med vurderingsstøtte fra vakthavende AMK-lege. AMK-

legefunksjonen dekkes av vakthavende helikopterlege i Tromsø eller på Evenes. Alarmering av RW-

ressurser skal alltid vurderes i forhold til andre tilgjengelige ressurser som lokal ambulansebil, LV-

lege, ambulansebåt og regionens ambulansefly. AMK Tromsø drives i tett samarbeid mellom AMK-

operatørene og personellet i ambulansefly-koordineringssentralen (FKS) som er fysisk samlokalisert i 

AMK Tromsø. FKS er fra 2009 en del av Luftambulansetjenesten ANS. 

I 2015 mottok UNNs to ambulansehelikopterbaser (TOS/RW og EVE/RW) tilsammen 1307 

forespørsler. Av disse ble 973 (74 %) gjennomført (Figur 1).  Antall forespørsler økte med 37 % i 2015 

sammenlignet med 2012-2014 (Figur 4). Økningen skyldes etableringen EVE/RW med nytt 

operasjonsområde, økt tilgjengelighet på ambulansehelikopter og trolig at enkelte tidskritiske 

ambulanseflytransporter gikk med ambulansehelikopter. Antall forespørsler til TOS/RW var 6,2 % 

lavere i 2015 sammenlignet med 2012-2014. Dette er mindre enn forventet og skyldes trolig økt 

http://www.google.no/
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tilgjengelighet på helikopter, økt tilgjengelighet for legebiloppdrag i Tromsø kommune og noen flere 

oppdrag nordøstover mot Finnmark.  

Vi forventer totalt 1400-1600 henvendelser om bruk av ambulansehelikopter i 2016. 

4.2 Avvik – forespørsler 

Hver fjerde forespørsel (26 %) avvises eller avbrytes (Tabell 1). «Avvist» betyr at helikopteret ikke 

rykker ut etter alarmering. «Avbrutt» betyr at helikopteret avbryter etter at utrykning er iverksatt. 

Vanligste årsaker til at oppdrag avvises eller avbrytes er at det ikke er medisinsk behov (10 %), 

værforhold (10 %), tekniske årsaker (2 %) eller på grunn av samtidighet med annet oppdrag (1 %).  

Tabell 1: Fordeling av avvik ambulansehelikopter i 2015 

 

Avvisning eller avbrytelse begrunnet med at det ikke forelå medisinsk behov, er gjort etter vurdering 

av lokal lege (oftest LV-lege), AMK, LRS, HRS eller i samråd med innringer eller med vakthavende 

helikoptermannskap. Luftambulanselege og fartøysjef har endelig beslutningsmyndighet om 

gjennomføring av hvert enkelt oppdrag. 

Nord-Norge har mørke fra september til april. Perioden preges av nedbør (regn, snø) og vind. 

Tilsvarende er det mye lys i perioden april-august. Flyoperativt har EVE/RW og TOS/RW hjelpemidler 

og begrensninger i forhold til vær- og lysbegrensninger. Begge helikoptre har god nattkapasitet (night 

vision googles, NVG), men maskinene har ikke avisingssystemer.  For TOS/RW har andel 

avviste/avbrutte oppdrag på grunn av vær variert fra 0 % til 56 % på ukesbasis i 2015. Tilsvarende for 

EVE/RW var 0-38 % (Figur 6). For perioden uke 17-33 i 2015 var det sporadiske avvik på grunn av vær 

(tåke). ‘Vær’ var imidlertid vanlig årsak til avvik i perioden uke 1-16 i 2015 og uke 34-52 i 2015.  

For året som helhet avviste eller avbrøt TOS/RW 11 % av alle henvendelser grunnet ‘vær’, mens 

EVE/RW avviste 7 %. Forskjellen skyldes at EVE/RW ikke var satt i drift i vintermånedene januar-april 

2015 og muligens lokale forhold. I foregående periode, 2012-2014, ble 8 % av alle henvendelser om 

ambulansehelikopter avvist eller avbrutt med begrunnelsen ‘vær’. TOS/RWs avvik som var begrunnet 

med «vær» i 2015 er det høyest registrerte siden 2012. Det var flere avvik på grunn av vær på begge 

baser i september 2015 enn i september 2012-2014. 

Hver fjerde (26 %) av de totalt 116 «vær»-avviste eller -avbrutte henvendelsene til begge UNN-

basene ble gjennomført med alternativ luftambulanse eller redningshelikopter (Tabell 2). To av tre 

ble gjennomført med ambulansefly, fem med redningshelikopter fra 330-skvadronen og fem med 

alternativt ambulansehelikopter Av de avviste henvendelsene ble 74 % håndtert av lokal, alternativ 

ressurs (ambulansebil, legevaktslege, lokalsykehus eller andre). Håndteringen av oppdragene som 

ikke kunne løses med luftambulansetjenesten og redningshelikoptertjenesten, er ikke studert. 
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Tabell 2: Løsning av 116 oppdrag som ble avvist eller avbrutt 

 

4.3 Aksjonsledere 

AMK Tromsø har ansvaret for alarmering, flight-following3 og aksjonsledelse på alle helseoppdrag i 

AMK Tromsøs geografiske ansvarsområde for EVE/RW og TOS/RW. Når UNNs ambulansehelikoptre 

løser helseoppdrag utenfor eget opptaksområde er lokal AMK aksjonsleder (AMK Bodø eller AMK 

Finnmark), mens AMK Tromsø opprettholder flight-following.  Lokal redningssentral (i aktuelt 

politidistrikt) eller hovedredningssentral (HRS-Nord) er aksjonsledere på søk- og redningsoppdrag 

(search and rescue, SAR), mens AMK Tromsø opprettholder flight-following ansvaret under 

gjennomføringen.  

Forespørsler om ambulansehelikopter kommer fra anrop til medisinsk nødtelefon 113, fra 

legevakter, jordmødre, helseforetak, lokale redningssentraler, hovedredningssentralen i Nord-Norge 

og utenlandske aksjonsledere (SOS Sverige og Häke Finland). 

Nytt nødnett4 ble innført i AMK Tromsø og UNNs ambulansehelikoptre i 2015. Sambandet har bidratt 

til styrket samhandling, bedret felles situasjonsforståelse og sikring av parallell aksjonsledelse og 

flight-following. Det er imidlertid fortsatt stedvis ikke tilfredsstillende dekning i UNN RWs 

operasjonsområder. Dekningen bør utbedres. 

AMK Tromsø var aksjonsleder for 81 % av oppdragene til EVE/RW og TOS/RW, AMK Bodø ledet 10 % 

mens et mindretall ble ledet av LRS Troms politidistrikt (3 %), HRS (2 %) og AMK Finnmark (2 %) 

(Tabell 3). Mindre enn 1 % av henvendelsene kom fra nødsentraler i våre naboland. AMK Harstad var 

operativ fram til den stengte 1.juni 2015 og virksomheten er inkludert i AMK Tromsøs tall i denne 

rapporten.  Luftambulansetjenesten i UNN har særlig fokusert på å bruke EVE/RW sørvestover inn i 

AMK Bodø sitt ansvarsområde i 2015. Etter en initial økning har antall henvendelser stabilisert seg på 

1 av 10 henvendelser.  

  

                                                           
3 Lovpålagt følging av ambulansehelikopter i AMK over nødnett og i digitale kart etter egne rutiner.  
 
4 Nytt nasjonal nødnett til kommunikasjon mellom alle nødetater 



 

  9 
 

Tabell 3: Hvem rekvirerte ambulansehelikopter i 2015? 

 

4.4 Forespørsler om bruk av ambulansehelikoptrene og legebil i UNN HF 

I 2015 fikk RW UNN forespørsler om bruk av ambulansehelikopter til primæroppdrag i et svært stort 

geografisk område, fra Meløy kommune i sørvest til Lebesby kommune i nordøst, et strekk på 675 km 

i luftlinje som tilsvarer strekket Oslo-Brønnøysund (626 km luftlinje) (Figur 7). Forespørsler fra 

randsonene kommer når andre lokale ressurser ikke er tilgjengelige og alternative ressurser ikke er 

vurdert som tilstrekkelige.  

Ambulansehelikopter har blitt rekvirert til sekundæroppdrag fra samtlige sykehus mellom 

Nordlandssykehuset Bodø i sørvest til Finnmarkssykehuset Hammerfest i nordøst (Tabell 4). UNN-

sykehusene Harstad og Narvik hadde 84 % av henvendelsene. Fire prosent av rekvisisjonene til 

sekundæroppdrag kom fra flyplasser hvor legebil eller helikopter samhandlet med ambulansefly. For 

tidskritiske hendelser fra Nordlandssykehuset Vesterålen, Nordlandssykehuset Lofoten og 

Finnmarksykehuset Hammerfest er ambulansehelikoptrene relevante ressurser på linje med 

ambulansefly. Når det er behov for anestesilege for løsning av oppdraget kan tidsbesparelsen være 

betydelig. 

Tabell 4: Fordeling av forespørsler andre oppdragstyper i 2015 

 

Andelen oppdrag som ble avvist på grunn av vær var høyt i 2015. Antall forespørsler om oppdrag 

med legebil fra Tromsøbasen økte 30 % fra 2012-14 til 2015. Forespørslene er knyttet til lokale 

aksjoner og til behov for møtekjøring med bilambulanse når det ikke er flyvær.  

EVE/RW har som forventet hatt få forespørsler om bruk av legebil. Lokale alvorlige hendelser som 

krever overføring til UNN Tromsø gjennomføres primært med ambulansehelikopter. 

Sentral TOS/RW EVE/RW UNN RW %

AMK LA (AMK Tromsø) 786 273 1059 81,0

AMK Bodø 19 111 130 9,9

AMK Finnmark 29 0 29 2,2

LRS Troms 42 0 42 3,2

LRS Midtre Hålogaland 0 5 5 0,4

LRS Salten 0 0 0 0,0

LRS Vest-Finnmark 0 0 0 0,0

HRS 11 20 31 2,4

Häke Finland 4 1 5 0,4

SOS Sverige 3 2 5 0,4

Aksjonsledere alle henvendelser (n=1307)

Forespørsler sekundæroppdrag (n=160)

Sykehus Kommune TOS/RW EVE/RW Totalt % av total

UNN Harstad Harstad 38 53 91 57

UNN Narvik Narvik 22 21 43 27

Flyplasser (fra FW) Evenes/Tromsø 4 3 7 4

NLSH Lofoten Vestvågøy 0 6 6 4

NLSH Vesterålen Hadsel 1 4 5 3

FSH Hammerfest Hammerfest 4 0 4 3

NLSH Bodø Bodø 0 3 3 2

UNN Tromsø Tromsø 1 0 1 1

Base Antall rekv.

EVE/RW 34

TOS/RW 57

Totalt 91

Forespørsler SAR-oppdrag 2015
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RW UNN hadde 91 forespørsler om søk- og redningsoppdrag i 2015. Disse oppdragene har smalere 

geografisk spredning enn primæroppdragene fordi redningshelikoptrene i Bodø og på Banak løser 

SAR-oppdragene når de er nærmeste ressurs (Tabell 4). 

4.5  Tidsbegrep og definisjoner 

Figur 8 oppsummerer ulike tidsdefinisjoner og begreper knyttet til gjennomføring av oppdrag. 

Kombinering av data fra luftambulansejournaler, LABAS®, AMIS® og Transmed®/LOCUS® gir relevante 

tidspunkt og tidene kan dokumenteres.  Datasett i AMIS®-, Transmed®- og LOCUS®-data har klare 

mangler, mens data fra luftambulansejournaler og LABAS® har relativt få mangler. 

4.6 Hastighet for ambulansehelikoptre i UNN 

De oppgitte marsjfartene er i nullvind og refererer til hastigheten når luftfartøyet er i flygefase etter 

takeoff og før landing. ‘Marsjfart’ vil variere med vær- og vindforhold, flyhøyde og aktuell last. For 

EVE/RW har operatøren oppgitt en marsjfart på 130 knop for helikoptertypen H145T2 (Figur 9). For 

TOS/RW har operatøren oppgitt en marsjfart på 150 knop for helikoptertypen AW139 (Figur 9). Tid er 

en avgjørende faktor for resultatene av akuttmedisinsk innsats og organisering. Derfor er 

gjennomsnittsfart et mer realistisk mål for reell tidsbruk enn marsjfart. Denne hastigheten er ikke 

kjent, og vi oppfordrer Luftambulansetjenesten ANS til å utarbeide objektive systemer for 

monitorering av reelle hastigheter i fremtiden, og spesielt når nye helikoptertyper prøves ut. 

Med grunnlag i materialet vårt har vi beregnet gjennomsnittsfart for helikoptertypen Airbus H145T2 

(EVE/RW) og for Agusta Westland AW139 (TOS/RW) på strekningen UNN Harstad til UNN Tromsø 

(Tabell 5). Beregningene er gjort på sekundæroppdrag som ble gjennomført i ukene 18-52 i 2015. 

Oppdrag med avviket «forsinket» er utelatt. Den aktuelle strekningen er målt med GPS til 142,4 km. 

Strekningen flys relativt ofte, på samme rute og uten vesentlige geografiske hindringer. Ruten er 

derfor relativt standardisert. Under de målte oppdragene var det alltid med pasient ombord. 

Oppdragene har en relevant aksjonsavstand i nedslagsfeltet. 

Tabell 5: Beregnet gjennomsnittshastighet 

 

I gjennomsnitt brukte Airbus H145T2 (EVE/RW) 38 min 8 sekunder på strekningen, mens Agusta 

Westland AW 139 (TOS/RW) brukte 32 minutter 34 sekunder. Variasjonsbredden er normalfordelt 

med henholdsvis 33-43 minutter for H145T2 og 27-37 minutter for AW139. Gjennomsnittsfarten for 

EVE/RW kan estimeres til 121 knop (224 km/t) i dette utvalget, og gjennomsnittsfarten på TOS/RW 

estimeres til 142 knop (262 km/t), som er 17 % raskere enn H145T2. Siden antall oppdrag for 

TOS/RW i perioden uke 18-52/2015 er lavt, ble det gjort tilsvarende beregninger for hele 2015 for 

TOS/RW. Disse beregningene som gir også en estimert gjennomsnittsfart i samme størrelsesorden, 

141 knop.  

• Gjennomsnittsfarten avspeiler kun de oppdragene som er fløyet, uavhengig av aktuell vind, vindretning, skydekke, flyhøyde og 
variasjoner i flyruter. Derfor er variasjonsbredden oppgitt. Dominerende vindretning i området er fra sørvest

• Antall oppdrag for TOS/RW er lavt for uke 18-52, og derfor er det i tillegg gjort beregninger for hele året

Base TOS/RW EVE/RW

Avstand 142,4 km 142,4 km

Antall oppdrag (n) 7 36

Mean flytid AMIS (mm:ss) 32:34 38:08

Variasjonsbredde AMIS flytid (tt:mm) 00:27 - 00:37 00:33 - 00:43

Gjennomsnittsfart (km/t) 262 224

Gjennomsnittsfart (knop) 142 121

Gjennomsnittlig hastighet UNN Harstad - UNN Tromsø uke 18-52/2015 - AMIS

Base TOS/RW EVE/RW

Avstand 142,4 km -

Antall oppdrag (n) 22 -

Mean flytid AMIS (mm:ss) 32:41 -

Variasjonsbredde (mm:ss) 00:27 - 00:37 -

Gjennomsnittsfart (km/t) 261 -

Gjennomsnittsfart (knop) 141 -

Gjennomsnittlig hastighet UNN-Harstad - UNN Tromsø (hele 2015) - AMIS
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Tross feilkildene ved å beregne hastigheter fra flytider tilsvarer differansen i beregnet 

gjennomsnittsfart differansen i oppgitte marsjhastigheter. Variasjonsbredden er tilsvarende for de to 

helikoptertypene.  Beregnet gjennomsnittsfart ligger trolig nærmere sann tidsbruk enn oppgitt 

marsjfart. Det må også anmerkes at T2-maskinen på Evenesbasen har flydd uten eksternt montert 

søkelys i 2015. Hastighetsforskjellen mellom de to helikoptertypene kan muligens øke ytterligere når 

eksternt søkelys monteres på T2-maskinen. Det samme kan gjelde rekkevidden. 

4.7 Oppdragsprofil og gjennomføring ved Evenesbasen (EVE/RW)  

EVE/RW har Norsk Luftambulanse AS som flyveselskap/privat operatør med helikopteret Airbus 

H145T2. Samme luftfartøy er reservehelikopter. Mannskapet består av flyver, redningsmann og 

anestesilege. Det er i tillegg sitteplass til én person og plass til båre for én pasient med standard 

utrustning. Hvis man fjerner deler av medisinsk og redningsteknisk utrustning i kabinen kan det 

gjøres plass til én ekstra båreplass eller to ekstra seter. Helikopteret er nytt i den offentlige 

luftambulansetjenesten fra 2015. Maskinen bygger på Eurocopter sitt EC145C2 som har operert på 

Lørenskog-basen i mange år, og på BK-117-plattformen. Vår vurdering av luftfartøyets kapasiteter i 

en region med spredt basestruktur er gjengitt i Figur 9. Helikopteret har ikke operert med søkelys i 

2015. Helikopteret har begrenset lagringskapasitet og begrenset kabinfleksibilitet. Noe av det 

redningstekniske og medisinske utstyret må derfor stå lagret på basen. Dette kan redusere 

beredskap og gi operative tidstap i en region med spredt basestruktur. Helikoptertypen er den 

minste som har blitt benyttet i landsdelen fra det første ambulansehelikopteret ble etablert på 

Bardufoss i 1974 (Bell 205). 

EVE/RW har i 8 måneders-perioden 30.4-31.12 2015 hatt 413 forespørsler (Figur 2). Av disse ble 301 

(73 %) gjennomført. Fra 30.4 2015 til 30.4 2016 (ett år) hadde basen 607 forespørsler, og 449 (74 %) 

av disse ble gjennomført. De fleste oppdragene (78 %) hadde hastegrad AKUTT. Det forventes at 

Evenes-basen vil ha 600-700 forespørsler årlig fra 2016. 

Av oppdragene utgjorde 70 % primæroppdrag (fra primærhelsetjeneste til sykehus), 22 % var 

sekundæroppdrag (fra lokalsykehus til høyere sykehusnivå), mens 8 % var SAR-oppdrag. Basen hadde 

ingen tilbakeføringer eller leilighetstransporter.  

Primæroppdrag ble gjennomført fra Sulitjelma i Fauske kommune og Værøy i sørvest, til Skjervøy i 

nordøst, et spenn i luftlinje på 379 km. Geografisk har Evenesbasens operasjonsområde en oval form 

som skyldes at 44 % av pasientene EVE/RW bistår blir fraktet til UNN Tromsø. EVE/RW har en høy 

andel alarmer in-flight (16 %) som gjerne opptrer ved avlevering i Tromsø eller under retur til basen.  

Landing på fast landingsplass ble kun registrert i 30 % av primæroppdragene. 

Sekundæroppdrag har blitt gjennomført fra alle sykehus mellom Nordlandssykehuset Bodø og UNN 

Harstad. Disse pasientene er levert både til Nordlandsykehuset Bodø og UNN Tromsø (Tabell 6). 

Basen har overtatt en stor del av sekundæroppdragene som tidligere ble utført av TOS/RW fra UNN 

Harstad, UNN Narvik og Nordlandssykehuset Vesterålen.  Det er få sekundæroppdrag fra 

Nordlandssykehuset Vesterålen og Lofoten. På tidskritiske hendelser, og særlig på oppdrag som 

krever legefølge, bør ambulansehelikopter vurderes brukt også fra disse sykehusene. UNN Harstad 

har godkjent landeplass ved sykehuset uten behov for omlasting til bilambulanse, mens UNN Narvik 

er i ferd med å etablere godkjent midlertidig landeplass nært sykehuset. Det er ikke faste godkjente 

landeplasser nært noen av Nordlandssykehusene (Vesterålen, Lofoten eller Bodø).  
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Tabell 6: Gjennomførte sekundæroppdrag og leveringssteder alle oppdrag (begge baser) 

 

EVE/RW har levert pasienter til alle sykehus fra UNN Tromsø i nord til Nordlandssykehuset Bodø i 

sør. 44 % ble avlevert på UNN Tromsø og 56 % på ulike lokalsykehus eller til primærhelsetjenesten 

(Tabell 6). Det har siden oppstarten av EVE/RW vært uttrykt bekymring i fagmiljøene på lokalsykehus 

og universitetssykehus for at det kunne skapes utilsiktete pasientstrømmer når Evenes-basen ble 

opprettet. Tabell 7 viser pasient-diagnoser på primæroppdrag der EVE/RW har hentet pasienten i 

opptaksområdet til nærmeste lokalsykehus, men valgt å levere pasienten til UNN Tromsø. Dette har 

vært gjort på bakgrunn av rasjonelle kliniske vurderinger. Vi har ikke holdepunkter for utilsiktete 

pasientstrømmer basert på 2015-data. Pasientene flys som hovedregel direkte til UNN Tromsø når 

UNN Tromsø er det sykehuset som kan gi pasienten definitiv behandling. Dette reflekterer 

forarbeidet mellom Akuttmedisinsk klinikk og samarbeidende klinikker i Nordlandssykehuset HF og 

UNN HF før EVE/RW ble opprettet, og er forankret i virksomhetens luftambulanseveileder (1). 

Tabell 7: Pasientdiagnoser ved 39 Evenes oppdrag der UNN Tromsø ble valgt fremfor nærmeste lokalsykehus 
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EVE/RW hadde en gjennomsnittlig reaksjonstid (tid fra alarm til helikopteret tar av) på 8 minutter og 

8 sekunder (tabell 8) på alle oppdrag fra basen med hastegrad «AKUTT» uten registrert avvik 

«forsinket» i perioden uke 18-52 i 2015 (standardavvik 2 minutter 41 sekunder). Andel in-flight 

alarmer på dette utvalget var 23 %. Disse oppdragene er tatt ut av utvalget. Reaksjonstiden er 

innenfor myndighetskravet på 15 minutter Ett av ti akuttoppdrag var registrert som «forsinket».  

Evenes-helikopteret alarmeres fra AMK Tromsø. Basen er godt organisert og har operasjonsrom med 

monitorer som viser relevante flyoperative og medisinske oppdragsdata. Mannskapene bruker 

relativt ofte overlevingsdrakter i den mørke årstiden. Helikopteret taues ut på tralle tilkoblet 

tauetraktor som ikke kobles fra tralle før avgang. 

Tabell 8: Tider og avstander Evenesbasen 2015 

 

Median utflydd avstand for primær- og sekundæroppdrag var 46,5 km målt i luftlinje (variasjon 0-243 

km). Operasjonsområdet er preget av fjell, fjorder og ofte lavt skydekke og EVE/RW kan sjelden fly 

korteste veg til pasienten. Median utflydd tid fra avgang til landing på åstedet var 20 minutter 

(variasjonsbredde 0 minutter - 1 time og 13 minutter). Med estimert gjennomsnittsfart som 

grunnlag, blir beregnet median utflygnings-avstand 75 km. Dette er 61 % lenger enn luftlinjeavstand 

(variasjon 0-273 km). Median utrykningstid, fra takeoff til ankomst pasient, var 20 minutter (variasjon 

2 minutter-1 time og 13 minutter).  

Median tid fra helikopteret lander til legens ankomst til pasienten var 1 minutt. Median bakketid, fra 

helikopter lander til det tar av, var på 17 minutter for primæroppdrag (AMIS® data). Pasientene 

lastes hovedsakelig inn via helikopterets bakdører etter at rotorene har stoppet. 

For 5 % av de gjennomførte helikopteroppdragene der pasienten ble flydd til sykehus, var bil-

ambulanse eller ambulansefly ikke et mulig alternativ (uveisomt, øy, ikke flyplass i nærheten). I 45 % 

av oppdragene kunne kombinasjonen bilambulanse og ambulansefly vært et mulig alternativ til 

sykehuset. I halvparten av oppdragene (50 %) kunne bilambulanse vært et relevant alternativ. 

Median avstand langs korteste landeveg for sistnevnte ville vært 103 km.  

  

Tider og avstander EVE/RW 2015

Parameter Median/Snitt
Variasjonsbredde 

Standardavvik

Reaksjonstid - hastegrad AKUTT (LABAS® mm:ss, snitt)* 08:08 +/- 02:41

Flytid ut - primær+sekundær (AMIS® t:mm, median)** 0:20 0:00 - 1:13

Flyavstand ut - luftlinje primær+sekundær (km, median) 47 0 - 243

Flyavstand ut - beregnet primær+sekundær (km, median) 75 0 - 273

Utrykningstid - primær+sekundær (LABAS® t:mm, median)** 0:20 0:02 - 1:13

Tid landing - ankomst pasient (AMIS/LABAS® mm:ss, median) 01:00

Bakketid primær + sekundær (AMIS mm:ss, median) 17:00

Flytid til sykehus - primær+sekundær (AMIS, t:mm, median)** 0:26 0:03 - 1:27

Flyavstand inn til sykehus - luftlinje primær+sekundær (km, median) 94 2 - 323

Flyavstand inn til sykehus - beregnet primær+sekundær (km, median) 103 7 - 325

Omsorgstid til sykehus - primær+sekundær (LABAS, t:mm:ss, median)** 0:33 0:04 - 1:50

Pasienttid til sykehus - primær+sekundær (LABAS, t:mm, median)** 1:16 0:30 - 2:37

*) Andel in-flight alarmer 23% (tatt ut av utvalget). Oppdrag avvik ´forsinket´ utelatt

**) Oppdrag avvik ´forsinket´ utelatt
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Median avstand til sykehus var 94 km i luftlinje for primær- og sekundæroppdrag, (variasjon 2-323 

km). Fordi EVE/RW sjelden kan fly direkte ruter grunnet lavt skydekke, fjell og fjorder, er det 

beregnet innflygingsavstander med utgangspunkt i estimert gjennomsnittsfart (ref. punkt 2.6). 

Median innflygningstid, fra takeoff til landing ved sykehus, er 26 minutter (variasjon 3 minutter til 1 

time 27 minutter). Dette gir en beregnet median innflyginingsavstand på 103 km, 9,6 % lengre enn 

luftlinjeavstand (variasjon 7-325 km). Årsaken til at innflygningsavstand er forskjellig fra utflygnings-

avstand er at basen ikke er lokalisert ved et sykehus og at 44 % av pasientene leveres på UNN 

Tromsø. 

Median omsorgstid (tid fra første pasientkontakt til pasienten er avlevert) var 33 minutter, 

(variasjonsbredde 4 minutter -1 time 50 minutter).  Total pasienttid (tid fra alarm til pasienten er 

avlevert) var 1 time og 16 minutter (variasjonsbredde 30 minutter - 2 timer 37 minutter).  

SAR-oppdragene og spesial-oppdragene ved Evenesbasen beskrives i punkt 5.9 og 5.11. 

4.8 Oppdragsprofil og gjennomføring ved Tromsøbasen (TOS/RW) 

TOS/RW har Lufttransport Rotor Wing as som flyveselskap/privat operatør av helikopteret Agusta 

Westland AW139 (‘short nose’). Samme luftfartøy er reservehelikopter. Mannskapet består av pilot, 

redningsmann og anestesilege. Flymaskinen har i tillegg sitteplass til to personer og båre til én 

pasient, med full standardutrustning ombord. Uten å fjerne medisinsk og redningsteknisk utrustning i 

kabinen blir det plass til ett ekstra sete og én ekstra båreplass. Helikopteret var nytt i 

Luftambulansetjenesten i 2008, men er oppgradert undervegs og fremstår fremdeles som moderne.   

Vår vurdering av luftfartøyets kapasiteter i en region med spredt basestruktur er gjengitt i Figur 9. 

Helikopteret har operert med eksternt montert søkelys av typen SX-5® fra desember 2013. 

Helikopteret har svært stor lagringskapasitet og fleksibilitet, og flyr med alt nødvendig medisinsk og 

redningsteknisk utstyr som fast last ombord. 

TOS/RW har fra 1.1 2015 til 31.12 2015 hatt 894 forespørsler. De fleste oppdragene (76 %) hadde 

hastegrad AKUTT. Tre av fire forespørsler (668 oppdrag, 75 %) av forespørslene ble gjennomført 

(Figur 3). Samlet antall forespørsler er redusert med 6 % sammenlignet med 2012-2014. Andelen 

forespørsler etter ambulansehelikopter gikk ned med 9 %, mens antall forespørsler etter legebil økte 

med 30 % (Figur 5). Beregnet antall henvendelser i hele 2016 forventes å bli 800-900. Sju prosent av 

alarmene var in-flight. 

Oppdragene var fordelt med 86 % primæroppdrag (oppdrag fra primærhelsetjenesten til sykehus), 7 

% sekundæroppdrag (fra lokalsykehus til høyere behandlingsnivå), 7 % SAR-oppdrag, mens 1 % var 

leilighetstransporter. Det var bare én tilbakeføring. Andelen gjennomførte sekundæroppdrag er 

betydelig lavere enn tidligere år. Forklaringen er at EVE/RW har overtatt de fleste sekundæroppdrag 

fra UNN Harstad, UNN Narvik og Nordlandssykehuset Vesterålen, sykehus som TOS/RW regelmessig 

fløy pasienter fra.  

Primæroppdrag fra Tromsøbasen ble i 2015 gjennomført fra Lødingen/Tysfjord kommune i sørvest, 

til Karasjok og Hammerfest i nordøst, et spenn på om lag 400 km i luftlinje, som tilsvarer Oslo-

Stjørdal. I første halvdel av 2016 ble det gjennomført oppdrag fra Bodø i sørvest til Honningsvåg i 

nordøst, et spenn på 615 km i luftlinje. Operasjonsområdet ligner tidligere år, men det er en økning i 

gjennomførte oppdrag mot nordøst til Vest-Finnmark.  TOS/RW er fortsatt en viktig ressurs i sørvest 

når EVE/RW ikke er tilgjengelig, og nordøstover på tidskritiske hendelser med behov for legefølge når 

330 Banak ikke er tilgjengelig eller i samhandling med 330 Banak.   
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Flertallet primæroppdrag (68 %) gikk til faste landingsplasser. 

Antall sekundæroppdrag er betydelig redusert. Det ble gjennomført slike oppdrag fra UNN Harstad, 

UNN Narvik og Finnmarkssykehuset Hammerfest (Tabell 6). TOS/RW er en relevant ressurs ved 

tidskritiske hendelser fra Hammerfest sykehus, og er fortsatt en viktig reserveløsning for UNN Narvik, 

UNN Harstad og Nordlandssykehuset Vesterålen når EVE/RW ikke er tilgjengelig.  

TOS/RW leverer hovedsakelig pasienter fra alle oppdragstyper til UNN Tromsø (Tabell 6).  

Det er ikke fast landeplass ved Finnmarksykehuset Hammerfest, og TOS/RW lander derfor på 

Hammerfest lufthavn. 

I tidsrommet uke 18-52 2015 hadde TOS/RW en gjennomsnittlig reaksjonstid (tid fra alarm til 

helikopteret tar av) på 9 minutter og 38 sekunder på oppdrag med hastegrad AKUTT fra basen uten 

registrert avvik «forsinket» (standardavvik 2 minutter 40 sekunder). Andelen alarmer under 

pågående oppdrag i dette utvalget var 11 %. Disse er tatt ut av utvalget.  Av de akutte oppdragene 

hadde 9 % avviket «forsinket». 

Reaksjonstiden er innenfor myndighetskravet på 15 minutter. Helikopteret alarmeres fra AMK 

Tromsø. Tromsøbasen er relativt godt organisert med operasjonsrom med monitorer som viser 

relevante flyoperative og medisinske oppdragsdata. Mannskapene bruker som hovedregel 

overlevingsdrakter i den mørke årstiden. Helikopteret taues ut med en tauetraktor som må kobles fra 

helikopteret før oppstart (Tabell 9). 

Tabell 9: Tider og avstander Tromsø-basen 2015 

 

Median utflydd avstand i luftlinje for primær- og sekundæroppdrag var 64 km (variasjonsbredde 5 til 

256 km). I 2014 ble det registrert utflydde avstander på opptil 312 km i luftlinje, og i første halvdel av 

2016 opptil 323 km i luftlinje. Operasjonsområdet er sirkulært, preget av fjell, fjorder, mye vær og 

lavt skydekke og TOS/RW flyr derfor ikke alltid korteste veg ut til pasienten. Median utflygingstid 

(takeoff til landing åsted var mediant på 22 minutter (variasjon 3 minutter -1 time 6 minutter). Med 

estimert gjennomsnittsfart (ref. punkt 2.6) som utgangspunkt blir beregnet median utflygingsavstand 

96 km eller 50% lengre enn luftlinjeavstand (variasjon 31-288 km). Median utrykningstid (tid fra 

takeoff til ankomst pasient var 23 minutter (variasjon 3 minutter-1 time 15 minutter, LABAS-data).  

Tider og avstander TOS/RW 2015

Parameter Median/Snitt
Variasjonsbredde 

Standardavvik

Reaksjonstid - hastegrad AKUTT (LABAS® mm:ss, snitt)* 09:38 +/- 02:40

Flytid ut - primær+sekundær (AMIS® t:mm, median)** 0:22 0:03 - 1:06

Flyavstand ut - luftlinje primær+sekundær (km, median) 64 5 - 256

Flyavstand ut - beregnet primær+sekundær (km, median) 96 31 - 288

Utrykningstid - primær+sekundær (LABAS® t:mm, median)** 0:23 0:03 - 1:15

Tid landing - ankomst pasient (AMIS/LABAS® mm:ss, median) 01:00

Bakketid primær + sekundær (AMIS mm:ss, median) 14:00

Flytid til sykehus - primær+sekundær (AMIS, t:mm, median)** 0:20 0:08 - 0:57

Flyavstand inn til sykehus - luftlinje primær+sekundær (km, median) 64 5 - 256

Flyavstand inn til sykehus - beregnet primær+sekundær (km, median) 83 17 - 249

Omsorgstid til sykehus - primær+sekundær (LABAS, t:mm:ss, median)** 0:26 0:18 - 1:40

Pasienttid til sykehus - primær+sekundær (LABAS, t:mm, median)** 1:12 0:18 - 3:32

*) In-flight alarmer tatt ut av utvalget. Oppdrag avvik ´forsinket´ utelatt

**) Oppdrag avvik ´forsinket´ utelatt
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Median tid fra helikopteret lander til ankomst pasient var ett minutt, tilsvarende som EVE/RW. 

Median bakketid for primæroppdrag var 14 minutter (AMIS® data). Pasientene lastes inn via 

helikopterets sidedører. En betydelig del av tidskritiske oppdrag gjennomføres uten at rotorene 

stoppes, for å spare pasienttid, og kan gi bakketider ned mot 3 minutter.  

For 2 % av de gjennomførte oppdragene med TOS/RW der pasienten ble flydd til sykehus, var verken 

bilambulanse eller ambulansefly et reelt alternativ (uveisomt, øy, ikke flyplass). For 1/3 av 

oppdragene kunne en kombinasjon bilambulanse og ambulansefly vært et transportalternativ til 

sykehus. For 66 % ville bilambulanse alene være et alternativ. Median avstand langs landeveg for 

sistnevnte ville vært 157 km. 

Median avstand i luftlinje for primær- og sekundæroppdrag når pasienten ble levert på sykehus var 

64 km (variasjon 5-256 km). I 2014 var lengste innflyging 312 km i luftlinje, i første halvdel 2016 var 

323 km i luftlinje lengste innflyging. Siden TOS/RW sjelden kan fly direkte ruter (lavt skydekke, fjell og 

fjorder), er det beregnet innflygingsavstander med utgangspunkt i estimert gjennomsnittsfart (ref. 

punkt 2.6). Median innflygingstid, fra takeoff til landing ved sykehus, var 20 minutter (variasjon 8-57 

minutter). Estimert median avstand var 83 km, 30 % lengre enn luftlinjeavstand (variasjon 17-249 

km). Ut- og innflydd avstand er relativt like fordi TOS/RW er stasjonert på UNN i Tromsø og oftest flyr 

pasienter tilbake til UNN Tromsø. 

Median omsorgstid, fra første pasientkontakt til pasienten er avlevert, var 26 minutter (variasjon 18 

minutter til 1 time 40 minutter). Median total pasienttid, fra alarm til pasienten er avlevert, var 1 

time 12 minutter (variasjon 18 minutter- 3 timer og 32 minutter). Lange omsorgstider og pasient-

tider er knyttet til kuvøseoppdrag.  

Basens SAR- og spesial-oppdrag beskrives i punkt 5.9 og 5.11. 

4.9 Søk og redningsoppdrag (SAR) 

Gjennomførte SAR-oppdrag har en smalere utbredelse enn primæroppdrag, fordi 

redningshelikoptrene fra 330-skvadronen i Bodø og på Banak løser SAR-oppdragene i sitt 

primærområde. UNN-basene er likevel viktige ressurser for LRS og HRS i sonen mellom 

redningshelikoptrenes primærområder. SAR-oppdrag utgjør 7 % og 8 % av gjennomførte oppdrag ved 

basene. SAR-oppdragene har stor grad av variasjon (Tabell 10), tar ofte lang tid sammenlignet med 

primæroppdrag og utgjør en betydelig del av virksomheten. I perioden 2000-2010 økte andelen SAR-

oppdrag gjennomført av TOS/RW fra 10 % til 50 % av alle SAR-oppdragene i denne regionen (2). 

Andelen har sannsynligvis økt ytterligere i tiden etter 2010 og etter etableringen av EVE/RW. Begge 

basene har god redningsteknisk kapasitet. SAR-pasientene hadde en gjennomsnittlig NACA-score5 på 

3,12 som er klart lavere enn de øvrige ambulanseoppdragene i 2015 (variasjon NACA 0-7). 

  

                                                           
5 The National Advisory Committee of Aeronautics (NACA) severity score 
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Tabell 10: Søk- og redningsoppdrag (SAR) og type SAR-objekt 2015 

 

Basene opererer i et sub-arktisk klima hvor det i deler av året er mye mørke. På bakgrunn av mange 

års operative erfaringer ble det etablert et kraftig søkelys (SX-5®) på TOS/RW desember 2013, 

hovedsakelig av hensyn til flysikkerhet i mørketiden for å kunne få oversikt over landingsforholdene 

ved ukjente landingsplasser under gjennomføring av oppdragene. Søkelyset blir også ofte brukt på 

søksoppdrag over land og i fjorder, under bakkebaserte redningsaksjoner med alpine 

redningsgrupper, under redningsdykkeroppdrag for å lyse opp havbunnen og for å lyse opp 

skadested under medisinsk arbeid. Søkelyset har vist seg særlig nyttig senhøstes før snøen legger seg. 

Mer detaljerte SAR-data kan hentes fra virksomhetsdata som HRS administrerer. 

4.10 Generelle oppdragsdata for UNN RW 

I 80 % av alle oppdrag, og 85 % av primæroppdragene, samhandlet UNN RW med en eller flere lokale 

bilambulanser (Tabell 11). Dette er litt færre enn i 2012-2014, da det var slik samhandling i ni av ti 

oppdrag. På primæroppdrag er oftest lokal bilambulanse første ressurs framme hos pasient, mens 

det var samhandling med lokale leger (legevakt, sykehus) i bare 37,6% av oppdragene.  
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Tabell 11: Generell oppdragsdata for 973 gjennomførte oppdrag med TOS+EVE/RW i 2015 

 

Primæroppdragene var oftest til Lenvik kommune (n=125). Her er det velorganisert interkommunal 

legevaktssentral med stort opptaksområde, fast landingsplass og godt organiserte vaktordninger. 96  

primæroppdrag ble gjennomført til Tromsø kommune, i hovedsak utrykninger med basens legebil, 

bemannet med lege og redningsmann. Tabell 12 viser kommunefordelingen av gjennomførte 

primæroppdrag til 56 kommuner. 25 av kommunene (45%) har interkommunal legevakt i en 

nabokommune i deler av døgnet eller hele døgnet. 

På 253 oppdrag hadde TOS/RW flere en eller flere ekstra personer om bord, i tillegg til den faste 

besetningen på tre. På 210 oppdrag var det én ekstra person, på 43 oppdrag to personer og på sju 

oppdrag var det tre ekstra personer. EVE/RW hadde, i løpet av de første 8 driftsmåneder 75 oppdrag 

hvor det var en eller flere personer med i tillegg til den faste besetningen og én pasient. På 73 

oppdrag var det én person, på to oppdrag to ekstra personer. Ni prosent av alle oppdragene hadde 

tilleggsfaktoren «uveisomt» eller «bratt lende» (Tabell 11). 
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Tabell 12: Primæroppdrag per kommune ved 786 gjennomførte oppdrag 

  

I 2015 gjennomførte TOS/RW 31 oppdrag med to pasienter om bord. De fleste av disse oppdragene 

var samkjørte oppdrag og behandlingsplassen på styrbord side av kabinen ble brukt som båreplass til 

pasient nr. 2 (Tabell 11). Det var få oppdrag med to pasienter fra samme åsted/hendelse i 2015. 

EVE/RW hadde tre oppdrag med to pasienter, men ingen oppdrag med to båre-pasienter. Det kan 

likevel ha vært oppdrag der det faktisk kunne vært transportert to samtidige pasienter. Vi har ikke 

statistikk som viser oppdrag hvor to eller flere pasienter burde vært tatt med. Vi vet heller ikke 

hvordan pasienter som ikke fulgte helikopteret, ble håndtert videre til endelig behandlingssted. 

Begge basene, spesielt Tromsø-basen, hadde omfattende utdanningsvirksomhet av nytt 

luftambulanse-personell i 2015. Ingen av basene har kunnet ta med hospitanter i 2015 eller ha 

rotasjoner av LIS-leger som ledd i spesialistutdanningen i anestesiologi ved UNN Tromsø.  

4.11 Spesialoppdrag fra Tromsøbasen (TOS/RW) 

TOS/RW har en relativt høy andel spesialoppdrag. I perioden 2011-medio 2016 har oppdrag vært 

gjennomført fra Hammerfest, Honningsvåg og Karasjok i nord, til Bodø i sør. Det er vanskelig å 

forutse framtidige spesialoppdrag, men et forsiktig erfaringsbasert anslag er minimum 50 årlige 

oppdrag. Etableringen av EVE/RW påvirker i liten grad antall spesialoppdrag som gjennomføres med 

TOS/RW. 

Spesialoppdrag i UNN HF defineres som 

- Oppdrag med kuvøseteam 

- Oppdrag med ECMO-team 

- SAR-oppdrag med innsats i snøskred 

- SAR-oppdrag med redningsdykkere 

- SAR-oppdrag med alpin redningsgruppe 

- Oppdrag med utflygning av kirurgisk team 
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- Oppdrag med utflygning av brannkonstabler med redningsutstyr (frigjøringsverktøy eller 

håndholdt FLIR kamera) 

- Skarpe politioppdrag 

Noen av oppdragene omtales ofte som «spesialtransporter», men siden oppdragene omfatter mer 

enn en ren transport bruker Akuttmedisinsk klinikk og Luftambulanseavdelingen bevisst begrepet 

‘spesialoppdrag’ om disse aksjonene. 

Kuvøseteam 

TOS/RW er sammen med ambulanseflyet i Tromsø (TOS/FW), primærressurs for det dedikerte 

kuvøseteamet fra UNN Tromsø. Kuvøseteam består av nyfødtlege og nyfødtsykepleier med egen 

utrustning fra Nyfødtavdelingen på UNN-Tromsø. Kuvøseoppdrag med TOS/FW og TOS/RW, har i 

perioden 2011-2015 variert fra 30-44 årlige oppdrag. Av disse har 77 % blitt gjennomført med 

ambulansefly (FW). I perioden 2011-2015 ble det gjennomført 7-12 kuvøseoppdrag årlig med 

TOS/RW. Før etableringen av EVE/RW har luftambulansetjenesten UNN HF vært restriktive med bruk 

av ambulansehelikopter på kuvøseoppdrag. TOS/RW har bare blitt brukt ved de mest tidskritiske 

oppdragene, eller når RW har vært eneste tilgjengelige ressurs. Når tilgjengeligheten på 

ambulansehelikopter i regionen nå er styrket med EVE/RW, antar vi at flere kuvøsetransporter vil bli 

gjennomført med helikopter fordi dette er tidsbesparende. TOS/RW kan gjennomføre 

kuvøseoppdrag med fullt mannskap i tillegg til kuvøseteam og mor liggende eller sittende. TOS/RW 

kan samtidig være tilgjengelig for andre typer tidskritiske oppdrag straks kuvøseteamet er avlevert 

hos rekvirenten. Kuvøseoppdrag med RW er tidseffektive sammenlignet med FW på alle sykehus 

nord for Nordlandssykehuset Vesterålen (unntatt Kirkenes). Bruk av helikopter sikrer at 

kuvøseteamet raskt returnerer til modersykehuset for å gjenopprette beredskap på UNN-Tromsøs 

nyfødtintensiv.  

Snøskred og hypotermi 

TOS/RW er også en del av Troms politidistrikts samlete beredskapsressurser for søk, redning, 

mannskapsforflytning og akuttmedisinsk innsats i snøskred (3). TOS/RW rykker ut ved aktivering av 

politidistriktets unike «skredknapp» som er utviklet i nært samarbeid med Akuttmedisinsk klinikk (4). 

Prosedyren bygger på mangeårige erfaringer med utallige snøskred og sikrer en effektiv alarmering 

og tverrfaglig samarbeid. Ved aktivering av «skredknappen» kommer politiets hunde-ekvipasje (fører 

og lavinehund) og Fagleder skred fra frivillige organisasjoner umiddelbart til helikopterbasen på 

UNN-Tromsø, alternativt hundeekvipasje fra Norske Redningshunder. Helikoptermannskapet 

vurderer imidlertid selvstendig om innsats skal iverksettes med eller uten støtte fra disse ressursene 

for å spare viktige minutter for raskest mulig førsteinnsats i Tromsøyas nærområder. Mange akutte 

skredaksjoner løses ved at TOS/RW flyr ut med fullt mannskap sammen med hundeekvipasje og 

ekstern Fagleder skred. Fordi AW 139 har stor kapasitet med kabinplass og løftekraft, kan dette 

gjennomføres uten at noe utstyr må tas ut av helikopteret og etterlates på basen. I 2015 ble det 

gjennomført fem skarpe skredaksjoner. Dette var lavt sammenliknet med tidligere år. 

Variasjonsbredden i perioden 2012-2015 har vært 5-20 aksjoner årlig.  

TOS/RW er en viktig ressurs ved akutte aksjoner for å redde livløse pasienter med dyp aksidentell 

hypotermi. Resultatene etter langvarige gjenopplivingsforsøk er gode med overlevelsesrater nær 40 

% mot tidligere null (5). Akuttmedisinsk klinikk har utviklet en regional veileder for håndtering av dyp 

aksidentell hypotermi i Helse Nord som ledd i systemutvikling og kvalitetssikring av akuttmedisinske 

tilbud der de offentlige luftambulansetjenestene spiller en sentral rolle (6).  
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ECMO-behandling 

Den første ECMO-behandlingen6 i Norge ble gjennomført på sykehuset i Tromsø i 1988 (7). UNN HF 

har nå etablert en tverrfaglig, intra- og prehospital ECMO-protokoll. Tilbudet er videreutviklet fra 

2000, og fra 2013 har sykehuset hatt et stående ECMO-tilbud for pasienter med kritisk respirasjons- 

og/eller sirkulasjonssvikt av ulike årsaker. Utflyging av tradisjonell hjerte-lungemaskin med 

hjertekirurgisk team fra UNN-Tromsø til lokalsykehus ble gjort første gang i 16.april 2004 til 

Longyearbyen sykehus på Svalbard i samband med en større leteaksjon og mulig livstruende 

nedkjøling i en gruppe på fire savna.  

Over tid har vi erfart at pasienter med kritisk respirasjons- og sirkulasjonssvikt i Helse Nord RHF ofte 

kommer for sent til denne typen behandlingstilbud, og at etablerte tilbud i Sør-Norge ikke når fram 

raskt nok. I 2014 begynte arbeidet med å etablere et regionalt tilbud basert på å fly ut ECMO-team 

med ambulansefly eller ambulansehelikopter til lokalsykehus i regionen. ECMO-bruk er sterkt økende 

internasjonalt (8).  

I 2015 fikk fagmiljøene ved Hjerte-, kar-, lunge-klinikken, Operasjons- og Intensivklinikken, 

Diagnostisk klinikk og Akuttmedisinsk klinikk i UNN HF klarsignal for å forberede et regionalt tilbud 

basert på utflyging av ECMO-team fra UNN-Tromsø. I desember 2015 ble første aksjon gjennomført 

med tre ambulansefly og innleid svensk Learjet som ledd i akuttinnsatsen etter skredulykken i 

Longyearbyen. I 2016 er det gjennomført ytterligere fem ECMO-aksjoner med Tromsø-helikopteret 

fra Hammerfest/Honningsvåg i nord til Bodø i sør.  

ECMO-oppdrag med TOS/RW løses ved at fullt helikoptermannskap sammen med ECMO-teamet 

(hjertekirurg, perfusjonist, hjerteanestesilege) rykker ut fra UNN Tromsø med ferdigpakket ECMO-

utstyr ombord.  Målsetningen er en reaksjonstid på 30 minutter fra alarm. På de fem gjennomførte 

aksjonene har reaksjonstiden vært 40-50 minutter. Ved alarmering etableres tverrfaglig konferanse 

med lokal rekvirent, og det gjøres en samlet vurdering av indikasjonsstilling. Flere ganger har denne 

vurderingen medført at utrykning ikke iverksettes. Når utrykning besluttes sendes sjekkliste over 

nødvendige forberedelser til lokalt helsepersonell sammen med faglige råd om optimalisering av 

pasientens tilstand.  Når teamet kommer fram tas en ny tverrfaglig beslutning om ECMO-

behandlingen skal iverksettes. Hjerteanestesilegen fra UNN-Tromsø er teamleder. Ved beslutning om 

behandling, etableres ECMO om mulig på lokalsykehusets operasjonsstue. Helikoptermannskapet 

deltar også, men kan ved behov rykke ut til andre typer tidskritiske hendelser når ECMO-teamet er 

framme på lokalt sykehus. Transport til UNN Tromsø med pasienten etablert på ECMO gjennomføres 

når situasjonen er stabilisert. Dette tilbudet kan bare gjennomføres med et alternativ 3 helikopter på 

grunn av vekt og volum av team, utstyr og pasient.   

ECMO-teamet er utstyrt til å håndtere de vanligste komplikasjoner under ECMO-behandlingen, også 

interhospitalt. I ¼ av ECMO-oppdragene kan det oppstå uheldige hendelser og komplikasjoner (9). 

Vår ECMO-modell er lik Stockholms-modellen. Alle prehospitale prosedyrer er samkjørt med UNNs 

interne protokoll. Våre kliniske erfaringer med prehospitalt ECMO-team har vært gode med en 

overlevelse på om lag 60 % av behandlete pasienter. Dette samsvarer godt med resultater av 

tilsvarende intrahospitale behandlinger på UNN-Tromsø og data fra andre sentra (8). 

                                                           
6 ECMO-behandling: behandling med ‘extra-corporal membran-oksygenering’, i praksis en liten, kompakt og 
transportabel hjerte-lunge-maskin som temporært kan understøtte/erstatte både hjertets pumpefunksjon og 
pasientens lungefunksjon. Se også: http://www.pingvinavisa.no/tidsmaskin-som-berger-flere-liv/ 

http://www.pingvinavisa.no/tidsmaskin-som-berger-flere-liv/
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Drukning og søk i vann 

TOS/RW gjennomfører spesialoppdrag på drukninger og søk i vann med redningsdykkere fra Tromsø 

Brann og Redning (TBR). Oppdragene løses med fullt helikopter-mannskap og redningsdykkerteam 

med to ferdige riggede redningsdykkere og dykkerleder. Dykkere kan gå direkte i sjøen ved ankomst, 

også fra skrå utlastingsprosedyrer ved vanskelige landingsforhold. I 2015 var det regelmessig 

samtrening med redningsdykkere fra TBR, men ingen skarpe aksjoner. 

Andre spesialoppdrag  

Disse omfatter samhandling med alpine redningsgrupper (hovedsakelig NARG Tromsø), enkelte 

utflyginger med brannkonstabler og ulikt redningsutstyr, og enkelte utflygninger av kirurgiske team 

til lokalsykehus når pasientene ikke er transportable eller det oppstår kritiske situasjoner på lokal 

operasjonsstue. De siste årene har det blitt flydd ut nevrokirurgiske team, hjerte/kar kirurgiske team 

og generell kirurgiske team. 

TOS/RW får enkelte forespørsler om å fly politi på rene politioppdrag. Disse avvises stort sett. Det har 

blitt færre henvendelser etter at 339-skvadronen på Bardufoss fikk en times beredskap for politiet. 

Det var ingen PLIVO aksjoner i 2015.7 

4.12 Spesialoppdrag fra Evenesbasen (EVE/RW) 

EVE/RW er forberedt på å fly kuvøseteam (nyfødtlege og nyfødtsykepleier). Eveneshelikopteret er 

tenkt som en reserveressurs for kuvøseteamet i UNN HF når TOS/RW ikke er tilgjengelig, og det er 

lagret inverter og innfesting for kuvøse på helikopterbasen i Tromsø. Ved gjennomføring av 

kuvøseoppdrag må deler av medisinsk og redningsteknisk utrustning tas ut av kabinen, og stoler 

settes inn. Det vil ikke være plass til en mor på båre under oppdraget. Det er foreløpig ikke etablert 

tilsvarende beredskap for kuvøseteamet ved Nordlandssykehuset Bodø, som normalt benytter 330 

Bodø eller FW som primærressurs. EVE/RW har en Babypod II®8 på basen for å løse oppdrag hvis 

kuvøse-teamet ikke skulle være tilgjengelig.  

I 2015 har det ikke blitt gjennomført kuvøseoppdrag med EVE/RW. Basen hadde én enkelt 

forespørsel om å fly kuvøseteam fra Nordlandssykehuset Bodø, men 330 Bodø var tilgjengelige og 

oppdraget avvist som «ikke behov». 

EVE/RW er også sjekket ut til å fly ut to redningsdykkere fra TBR hvor dykkerutstyr pakkes i 

pelicasekasser under gjennomføringen, etter at kabinen har blitt ryddet for deler av medisinsk og 

redningsteknisk utrustning. EVE/RW regnes som en reserveressurs på slike spesialoppdrag når 

TOS/RW ikke er tilgjengelig. Det var ingen skarpe aksjoner med redningsdykkere i 2015. 

EVE/RW har også etablert beredskap for innsats i snøskred, og flyr i skredsesongen med 

underhengende sender-mottaker, RECCO søker og skredsekker til lege og redningsmann. 

Redningsbåre (Franco Garda®) og pulk står på basen. Det er gjort lokale avtaler med redningshunder 

og hundeførere fra politi og Norske redningshunder, slik at en hundefører med hund i tillegg kan tas 

med ved utrykning på snøskred. Det var ingen skredaksjoner i 2015, men basen var ikke operativ i 

skredsesongen. Vinteren 2016 var det to oppdrag i snøskred, men det var ikke behov for 

redningsinnsats på bakken.  

                                                           
7 PLIVO = Pågående livstruende vold.  
8 Transportenhet med varmekonservering for nyfødte, men som ikke defineres som kuvøse 
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EVE/RW er godt trent på samhandling med alpine redningsgrupper (NARG), og har gjennomført flere 

treninger med NARG Svolvær. EVE/RW har også samhandlet med NARG Svolvær på enkelte SAR 

oppdrag i 2015 og 2016. Det har ikke vært forespørsler om å fly ut politi på oppdrag eller på PLIVO-

aksjoner ved EVE/RW.  

EVE/RW har få spesialoppdrag. De mest relevante er snøskredaksjoner og oppdrag hvor basen 

samhandler med NARG. 

4.13 Pasient- og behandlingsdata 

UNN RW behandlet samlet 972 pasienter i 2015 (Tabell 13). Uskadde og friske personer hentet i rene 

SAR-oppdrag er ikke med i statistikken. Blant pasientene var 59 % menn, 9 % var under 10 år, 4 % var 

under ett år og 9 % >80 år. SAR-oppdragene hadde 40 behandlingstrengende pasienter. 

Gjennomsnittlig NACA-score var 3,97 på TOS/RW og 3,68 på EVE/RW. Forskjellen kan skyldes at 

EVE/RW trolig hadde overtriage ved alarm i basens startsfase.  

Tabell 13: Pasienter og alvorlighetsgrad 

 

Fordeling av diagnoser viste at 27 % av pasientene hadde hjertemedisinske tilstander, 24 % 

skaderelaterte tilstander og 19 % nevrologiske tilstander, mens 12 % av pasientene var barn. Den 

akuttmedisinske virksomheten eksponerer alle kliniske subspesialiteter, og krever at fartøyene har 

en fleksibel utrustning (Tabell 14). På EVE/RW var skaderelaterte tilstander den største 

pasientgruppen i 2015, trolig fordi basen ikke ble driftet ett helt år. 
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Tabell 14: Pasienter fordelt etter klinisk subspesialitet 

 

Det er en økning av pasientoppdrag med nevrologiske problemstillinger, spesielt hjerneslag. I 

samarbeid med nevrologisk avdeling og medisinsk klinikk har akuttmedisinsk klinikk i UNN HF 

utarbeidet en prosedyre for ‘fast-track’- eller ‘rød løper’- forløp for mistenkte hjerneslagpasienter 

ved alle UNN-sykehusene. Dette skal hindre tidstap og sikre raskest mulig diagnostikk og behandling 

ved trombolysekrevende hjerneslag (10). Enkeltpasienter har blitt flydd til kateterbasert 

trombektomi ved UNN Tromsø siden 2010, og også i 2015. 

I 2015 gjennomførte RW-basene i UNN 73 oppdrag med pasienter som hadde akutte ST-elevasjon 

hjerteinfarkt (STEMI) (Tabell 15). Av disse fikk 45 % prehospital trombolyse (PHT) og 55 % ble 

behandlet med primær invasiv behandling på UNN-Tromsø (’primær PCI’). I pasientgruppen som ble 

behandlet med trombolyse prehospitalt hadde 63 % tilfredsstillende effekt mens de resterende 37 % 

hadde behov for rednings-intervensjon (‘rescue PCI’) etter ankomst til UNN Tromsø. Tallene er i tråd 

med internasjonale studier. To pasienter fikk hjertestans under innflyging, en etter trombolytisk 

behandling, den andre underveis til primær PCI. Begge fikk umiddelbar behandling om bord, ble 

defibrillert og overlevde med godt resultat. En pasient fikk en dødelig hjerneblødning under 

helikoptertransport etter gjennomført PHT.  

Tabell 15: Ambulansehelikoptre og ST-elevasjons hjerteinfarkt (STEMI) 2015 

 

De nye regionalt innkjøpte kombinerte monitor-defibrillatorene (corpuls 3®) er i løpet av perioden 

installert i begge helikoptre. Dette betyr at overgangen mellom bilambulanse, luftambulanse og 
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akuttmottak nå er helt sømløs siden alle nivå i ‘kjeden’ har samme enheter og tilkoplinger. Denne 

nye overvåkingsenheten muliggjør også overføring av monitorerte data i sanntid via 4G-nettet. Slik 

kan både AMK, AMK/LA-lege og relevante sykehusspesialister, som invasiv kardiologi-vakt, motta og 

følge monitorerte pasientdata i sanntid. Dette gjelder ikke minst 12-avledningers EKG eller 

kontinuerlig telemetri i hele den prehospitale fasen. Den nye monitoren brukes i økende grad som 

primær pasientmonitor på begge baser. 

Etablering av EVE/RW har bidratt til at grensen for å kunne gjennomføre primær PCI innen 

tidsgrensene på 60 eller 90-120 minutter etter første medisinske kontakt har blitt flyttet sørover til 

området nordre Hamarøy/Tysfjord under forutsetning av optimal og resolutt samhandling i alle ledd. 

Det har vært eksempler på svært god samhandling mellom 330 Bodø og EVE/RW for raskest mulig 

overføring av pasienter med slike tidskritiske tilstander til UNN Tromsø, og tilsvarende mellom 330 

Banak og TOS/RW i nord.  

Tabell 16 viser behandlingstiltak som ble etablerte og kontinuerte i UNN RW.  

Tabell 16: Gjennomførte prehospitale behandlingstiltak i ambulansehelikopter UNN HF 2015 

 

Førtifem pasienter (5 %) ble gitt avansert hjerte-lungeredning (AHLR). Assistert ventilasjon ble gitt til 

113 pasienter (12 %), 86 pasienter (9 %) ble intubert endotrakealt eller overtatt intubert, 108 

pasienter (11 %) ble gitt kardiovasoaktive medisiner og 57 pasienter (6 %) ble lagt i narkose. Sytti 

pasienter (7 %) hadde dokumentert orienterende ultralydundersøkelse av helikopterlege 

(hjerte/lunge ultralyd, eFAST9-skanning eller orienterende obstetrisk -undersøkelse). Ti pasienter (1 

                                                           
9 eFAST = extended focused assessment with sonography for trauma (ultralyd ved alvorlige skader) 
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%) fikk transfundert SAG-blod og tre pasienter (0,3 %) ble torakostomert med eller uten innleggelse 

av toraksdren.  

Alvorlig penetrerende traumer var svært sjeldne i nedslagsfeltet til UNN RW.  

De fleste oppdrag med ambulansehelikopter som gir pasientgevinst i vårt område skyldes spart tid i 

kombinasjon med behandlingstiltak iverksatt av luftambulanselege og redningsmann. For disse 

pasientene er det mest avgjørende tidsbruk fra symptomdebut til ankomst definitivt 

behandlingssted, og i mindre grad tiden det tar til luftambulanselegen er hos pasienten. For en 

mindre andel pasienter er den avanserte akuttmedisinske håndteringen på åstedet avgjørende for 

utfallet. Helikoptrenes hastighet og totale tidsbruk under oppdraget er avgjørende faktorer i et 

opptaksområde med spredt basestruktur, spredt befolkning og stor avstand mellom lokalsamfunn og 

sykehusene, og mellom sykehusene. Vi har ikke undersøkt effekter av tidsfaktorer og gjennomført 

avansert behandling på overlevelse og behandlingsresultater hos pasientene.  

TOS/RW har i mange år hatt godt samarbeid med Blodbanken på UNN Tromsø for å ivareta høy 

beredskap for transfusjon av SAG-blod under relevante helikopteraksjoner. TOS/RW fikk også 

permanent kabinlagret frysetørret plasma (FTP) i 2015. Basen har dessuten rask beredskap for 

forskjellige faktorkonsentrater som protrombin-kompleks, fibrinogen og idarusizumab (Praxbind®). 

Sistnevnte er antidot mot non-vitamin K-avhengige blodfortynningsmedisiner som brukes av stadig 

flere pasienter. EVE/RW hadde i 2015 kun syntetiske IV-bloderstatningsvæsker (hyperosmolære 

kolloider) for å behandle utblødde pasienter. Dette ble brukt under fire oppdrag i 2015. I første 

halvdel av 2016 ble kabinlagret FTP også etablert her. 

5. Virksomhetsprofil for Evenesbasen (EVE/RW) 
Virksomhetsprofilen til EVE/RW siden oppstart kan oppsummeres slik: 

- Relativt rolig base i nasjonal sammenheng 

- Liten andel primæroppdrag til faste landeplasser 

- Høy andel alarmer under pågående oppdrag, særlig under retur fra sykehus til base 

- ‘Ovalt operasjonsområde’: 44 % av pasientene avleveres på UNN Tromsø 

- Høy andel sekundæroppdrag 

- I nasjonal sammenheng, relativt høy andel SAR-oppdrag 

- Kort-middels utflydd avstand, lang innflydd avstand med stor variasjonsbredde 

- Få legebiloppdrag 

- Få spesialoppdrag (snøskredaksjoner og samhandling med NARG) 

6. Virksomhetsprofil for Tromsøbasen (TOS/RW) 
Virksomhetsprofilen etter oppstart EVE/RW kan oppsummeres slik: 

- Middels aktiv base i nasjonal sammenheng 

- Høy andel primæroppdrag til faste landeplasser 

- Middels andel alarmer under pågående flyging 

- Sirkulært operasjonsområde 

- Regelmessig to pasienter ivaretatt ombord 

- Lav andel sekundæroppdrag 

- I nasjonal sammenheng, relativt høy andel SAR-oppdrag 

- Middels uflydd avstand, middels innflydd avstand med svært stor variasjonsbredde 
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- I nasjonal sammenheng, middels andel legebiloppdrag. Oftest lokale oppdrag i Tromsø 

kommune eller møtekjøringer med bilambulanser fra distriktene ved dårlig flyvær. 

- Høy andel spesialoppdrag av alle typer, som strekker seg fra Vest-Finnmark i nordøst til Bodø 

i sørvest, og som er i utvikling 

- Virksomhetsprofilen er i endring med færre oppdrag av alle typer i sørvest etter etableringen 

av EVE/RW. TOS/RW gjennomfører primær- og sekundæroppdrag i dette området når 

EVE/RW ikke er tilgjengelig og for å løse spesialoppdrag  

- TOS/RW benyttes gradvis mer mot nordøst på både primær og sekundæroppdrag 

 

7. Videre utvikling og satsningsområder 

7.1 Generelt 

Etter etableringen av EVE/RW har basens vakthavende mannskap vært invitert til videokonferanse-

deltakelse på Akuttmedisinsk klinikks veletablerte, daglige kliniske morgenmøte fra 0815-0900 

(unntatt mandager). På møtet gjennomgås siste døgns henvendelser, gjennomførte aksjoner og 

pasientforløp med fokus på kliniske og operative erfaringer.  Med videokonferanse som hjelpemiddel 

kan både vakthavende mannskap på Evenesbasen og vakthavende på Tromsøbasen sammen med 

øvrige tilstedeværende leger drøfte, oppsummere og debriefe siste døgns gjennomførte aksjoner, 

løsning av AMK- og flykoordineringsoppgaver, samhandlinger med primærhelsetjeneste og andre 

ambulansetjenester. 

Akuttmedisinsk klinikks tradisjonelle «Mandagsmøte» kl 0815-1000 for klinikkens ulike seksjons- og 

avdelingsledere (AMK, bil- og luftambulansetjenestene, akuttmottak og observasjonspost) og 

avtroppende helikoptermannskap har også blitt utvidet. «Mandagsmøtet» har nå også deltakelse via 

videokonferanse av kolleger fra EVE/RW, AMK Finnmark, AMK Bodø, 330 Banak og 330 Bodø. AMK 

Helgeland og luftambulansetjenesten i Brønnøysund (BNN/RW) har også deltatt.  Under møtene 

oppsummeres siste ukes aksjoner og hendelser.  ‘Mandagsmøtet’ er en viktig arena for etablering av 

felles situasjonsforståelse, kritisk refleksjon, forbedre samhandlingsrutiner, utvikle det kliniske 

arbeidet og forbedre tjenestene i alle ledd.  

Medisinsk utvikling av ambulansehelikoptertjenesten i UNN HF er forankret i Akuttmedisinsk klinikk i 

nært samarbeid med våre partnere i øvrige klinikker i UNN HF og samarbeidende helseforetak. En 

rekke nye behandlingstilbud er utviklet de siste 10-15 åra, spesielt tidlig reperfusjon ved hjerte- 

karsykdommer (hjerne og hjerte), traumebehandling og sepsis. Samtidig kommer flere 

høyteknologiske tilbud som også kan brukes pre- og intrahospitalt som automatisert 

hjertekompresjon og ECMO-behandling. 

I 2015 har både klinikken og de to helikopterbasene vært preget av det sterke fokus både private 

operatører og helseforetak har hatt på nytt nasjonalt helikopteranbud fra 2018. Kvalitetsrettet 

utviklingsarbeid og teamtreninger har derfor ikke hatt den plassen vi ønsket. Vi håper at dette 

arbeidet kan sette fart fra ultimo 2016 og utover i 2017. 

Det nasjonale RW anbudet ble avgjort 30.juni 2016. Oppdragsgiver (de regionale helseforetakene) og 

rådgiver (Luftambulansetjenesten ANS) valgte Norsk Luftambulanse AS som flyveselskap/privat 

operatør av alle landets RW baser fra juni 2018 til 2024 med mulighet for forlengelse i 2+2 år. På 

TOS/RW innebærer valgt tilbud en videreføring av helikoptertypen Agusta Westland AW139 (‘long 

nose’) som primærmaskin, men dessverre med det betydelig mindre helikopteret Airbus H145T2 som 
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reservehelikopter. Reservehelikopteret settes inn når primærhelikopteret skal inn til planlagt 

vedlikehold, som er estimert til 6 uker årlig (12 % av et år). I tillegg settes H145T2 inn når det blir 

behov for oppdukkende vedlikehold på AW139, som vil utgjøre et ukjent antall uker per år. 

Vedlikehold av primærhelikopteret skal gjøres på Gardermoen. Kombinasjonen av to så ulike 

plattformer på samme base vurderes som svært uheldig og ugunstig sett fra medisinsk ståsted og i 

forhold til samhandlingen med faste samarbeidspartnere i regionen. I nyere tid har det ikke vært 

vanlig at RW baser har reservehelikopter av en annen type enn primærmaskinen, og det er, så langt 

vi vet, ikke blitt gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse på en slik organisasjonsmodell. En slik analyse 

bør gjennomføres. På EVE/RW videreføres samme helikoptertype som i dag (Airbus H145T2) med 

samme reservehelikopter. Forberedelser til bytte av operatør på TOS/RW vil kreve mye tid fra de 

ansatte, operatører og helseforetak. 

7.2 Medisinskfaglige perspektiver 

Vi tror det er potensiale i raskere varsling av luftambulansetjenesten for hjerteinfarktpasienter med 

STEMI-infarkter som tas imot på sykehus for rask overføring til PCI-senter som vanligvis er UNN 

Tromsø. For ofte kommer varslingen først etter at det er avventet effekt av trombolysebehandling. 

Om lag hver tredje hjerteinfarktpasient som trombolyseres har behov for rednings-PCI. Tid kan 

spares hvis luftambulanse-ressurser varsles via AMK i det øyeblikket en trombolysekrevende STEMI-

infarktdiagnose er stilt samtidig som trombolysebehandling iverksettes, enten av 

primærhelsetjenesten eller i lokalsykehus. 

Vi ser også et økende fokus på at pasienter med non-STEMI infarkter og etablerte risikofaktorer skal 

flyttes like raskt til PCI-senter som pasienter med STEMI-infarkter. Pasientgruppen bør prioriteres for 

rask transport for å redusere morbiditet og mortalitet. 

Mekanisk trombektomi til pasienter med store hjerneslag innføres nå som den «3.revolusjon» i 

hjerneslagbehandlingen i hele landet. Denne behandlingen kan bare gis ved intervensjonssentre i 

store sykehus. Tidsbruk fra symptomstart til pasienten ankommer intervensjonssenteret er vesentlig 

for resultatet av prosedyren (11). Sentrale helsemyndigheter signaliserer at en opprustning av 

ambulanseressurser, herunder ambulansehelikoptre, vil være nødvendig for at pasienter langt unna 

store sykehus skal kunne dra nytte av denne medisinske nyvinningen (12). Nord-norske pasienter i 

denne kategorien har i dag et døgnkontinuerlig tilbud ved St. Olavs hospital, og et døgnkontinuerlig 

intervensjonssenter er under oppbygging i Tromsø. Det regionale fagrådet for hjerneslag i Helse Nord 

slår fast i en fersk rapport at Nord-Norge trenger 3 raske ambulansehelikoptre som kan dekke 

pasienter med behov for trombektomi i hele Nord-Norge, med unntak av Finnmarkskysten som 

forutsettes dekket av ambulansefly (13). Forutsatt at et raskt helikopter er tilgjengelig, vil vi ventelig 

se en dreining fra ambulansefly til helikopter for pasienter i denne kategorien.  

EVE/RW har hatt enkelte aksjoner med samhandling med redningshelikopter fra Bodø, og 

gjennomført raske RW-RW omlastinger i sørvest. Tilsvarende har TOS/RW hatt med 

redningshelikopteret på Banak. Enkelte pasienter med tidskritiske tilstander som skal raskest mulig til 

UNN Tromsø kan spare tid på et tidlig, effektivt samarbeid med redningshelikoptre framfor 

tradisjonell omlasting til ambulansefly for videre transport til flyplass i Tromsø.  

Begge basene har åpnet for hospitanter fra august 2016. LIS-lege i planlagt rotasjon forventes å 

komme inn igjen på TOS/RW fra 2017. Helikopterbasene er også viktige utdanningsinstitusjoner for 

akuttmedisinske samarbeidspartnere (personell fra AMK, ambulansetjeneste og legevakter) og andre 
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samarbeidspartnere. Basene kan også være viktige som rekrutteringsarenaer for helsepersonell, 

studenter og kommende redningsmenn/piloter. 

Sykehusstrukturen i regionen er i endring. Akuttfunksjoner ved UNN Narvik og Nordlandssykehuset 

Lofoten er under utredning. Endringer i lokalsykehusenes akuttberedskap vil trolig påvirke basenes 

oppdrag og krav til helikoptrenes kapasiteter. Ambulanseflytjenesten skal ut på nytt anbud og 

løsningen som blir valgt kan også påvirke basenes oppdrag og krav til helikoptrenes kapasiteter. I 

november 2016 ble det besluttet at et jet-fly likevel ikke skal etableres i landsdelen. 

7.3 EVE/RW 

Siden Evenesbasen er ny, vil det ta tid å videreutvikle rutiner og behandlingsteam i forhold til dagens 

drift. Basen har et legekollegium med kort fartstid i luftambulansetjeneste. Dette vil kreve 

etterutdanning og kvalitativ trening. Medisinsk utdanning og trening av hele mannskapet i såkalte 

fullskalatreninger i eget operasjonsområde er også et viktig fokusområde. 

EVE/RW har gjennomført mange viktige oppdrag i 2015. Basen har styrket den lokale 

akuttmedisinske beredskapen. Grensen for primær PCI ved hjerteinfarkt flyttet lenger sørvest for PCI-

senteret i UNN Tromsø. Pasienter med multitraumer og hodeskader kommer raskere til 

traumesenteret i Tromsø. Basen har i tillegg styrket den regionale beredskapen ved å avlaste 

TOS/RW. Det samme gjelder trolig for landsdelens FW tjeneste for tidskritiske oppdrag, og 330 Bodø. 

Det er nok et potensiale for økt bruk av helikopterressurser mot sørvest, i opptaksområdet for 

Nordlandssykehuset HF både ved primæroppdrag i Vesterålen/Lofoten-regionen og ved tidskritiske 

sekundæroppdrag fra Nordlandssykehuset Vesterålen og Lofoten. Det tar tid å etablere en ny ressurs 

i et nytt område. Det vil fortsatt være en overordnet strategi å gjøre ressursen tilgjengelig for 

oppdrag i dette området. En utvikling og modning av brukermønstre vil kreve aktiv samhandling med 

både primærhelsetjenesten, lokal AMK og ambulansetjenestene. 

EVE/RW løser oppdrag av alle typer og beveger seg over store avstander med en relativt høy andel 

alarmer mens de er i lufta. Virksomhetsprofilen viser at basen vil være tjent med et helikopter med 

høy hastighet og god kabinkapasitet som sikrer en fleksibel og komplett medisinsk og redningsteknisk 

utrustning, og samtidig mulighet for to pasienter om bord.  

En høy andel av primæroppdrag ved EVE/RW gjennomføres uten bruk av faste landingsplasser. Bare 

to lokalsykehus i basens operasjonsområde har gode, sykehusnære landeplasser. Etablering av faste 

landingsplasser ved lokalsykehusene og i kommunene vil redusere risiko, avlaste lokal 

ambulansetjeneste og kan gi betydelig tidsgevinst når ambulansehelikopter brukes.  

I 2016 ble det etablert kabinlagret FTP beredskap, og primo 2017 forventes det at desentralisert SAG 

beredskap er på plass på EVE/RW. I likhet med ordningen for Tromsøbasen, administreres all 

transfusjonsberedskap av Blodbanken i UNN HF. 

Når Framnes lufthavn legges ned, forventes en økning av antall legebiloppdrag. Legebiloppdrag blir 

aktuelle når tidskritiske sekundæroppdrag fra UNN Narvik ikke kan gjennomføres med helikopter på 

grunn av vær, og pasienten må transporteres langs landevegen til Evenes og ambulansefly. Samme 

problemstilling er aktuell for UNN Harstad. 

TOS/RW og EVE/RW er søsterbaser, og sømløsheten som er etablert mellom enhetene skal 

videreføres og videreutvikles.   
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7.4 TOS/RW 

Tromsøbasen med TOS/RW er en veletablert ressurs med etablerte behandlingsteam, fysisk og faglig 

tett på Universitetssykehuset Nord-Norge, og med et sterkt medisinsk-faglig miljø og lederskap. 

Basen opplever en relativt stor endring i virksomhetsprofil både som følge av strukturendringer i 

basemønstre og endrete medisinske behandlingstilbud. Basen har langt færre oppdrag mot sørvest, 

men er fortsatt en viktig reserveressurs for vanlige luftambulanseoppdrag når EVE/RW ikke er 

tilgjengelig. TOS/RW har fått mer beredskapstid og er totalt sett mer tilgjengelig enn tidligere år. 

Basen kan oftere rykke ut på forespørsler fra nordøst, i Tromsø by og på lange tidskritiske oppdrag 

hvor det er avgjort at pasienten skal til UNN Tromsø. Andelen sekundæroppdrag er klart redusert 

etter etableringen av EVE/RW. TOS/RW kan med fordel benyttes oftere på tidskritiske 

sekundæroppdrag til Finnmarkssykehuset Hammerfest. Tidsgevinsten blir betydelig større dersom 

det etableres en helikopterlandingsplass på sykehuset.  

Hvis TOS/RW i fremtiden kommer til å gjennomføre flere oppdrag i AMK Finnmark sitt 

ansvarsområde, er det viktig at pasienter som kan få sin definitive behandling på Finnmarkssykehuset 

Hammerfest, leveres her. Siden det foreløpig har vært få slike pasientforløp, er det ikke gjort 

beregninger på utilsiktet pasientstrøm i nordre del av nedslagsfeltet. Prosedyreverket for TOS/RW er 

identisk med EVE/RW, slik at det vil være sannsynlig at pasienter fra primæroppdrag i nordøst også 

vil leveres på riktig behandlingssted.  

Tromsøbasen er en sentral beredskapsressurs for spesialoppdrag i store deler av landsdelen. Vi 

forventer at antall spesialoppdrag vil øke. Flere av UNNs kuvøseoppdrag vil trolig gjennomføres med 

RW, og et nyetablert ECMO-tilbud er i utvikling. De øvrige spesialoppdragene forventes å ligge på 

samme nivå som i dag eller øke. Aktivitetsnivået i bratt lende vinterstid på ski og med snøscooter er 

økende i regionen, og det forventes fortsatt høy andel skredaksjoner i fremtiden. Vi ser med 

bekymring på økningen i aktivitet i bratt lende med hodelykter i de mørke timene av døgnet. I 2015 

var det ingen aksjoner i samband med snøskred i mørke. Skredaksjoner i mørke er farlige og 

vanskelige oppdrag, som vi også har erfart gjennom fullskala-treninger. Aktiviteten med kajakker i 

regionens fjorder er også økende. 

Tromsøbasen har et raskt, mellomstort og kraftfullt alternativ 3 helikopter som har et fleksibelt 

oppsett og opererer over store avstander, også etter etablering av Evenesbasen. Vi forventer at 

landsdelen vil dra stor nytte av disse egenskapene også i framtiden.  
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Figurer: 
Figur 1: Fordeling av 1307 forespørsler om ambulansehelikopter til Tromsø- og Evenesbasen i 2015 

 

Figur 2: Fordeling av 413 forespørsler Evenes basen 2015 

 

Figur 3: Fordeling av 894 forespørsler til Tromsø-basen i 2015 
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Figur 4: Forespørsler om ambulansehelikopter i UNN HF: Utviklingstrekk 2012-2015 

 

Figur 5: Utviklingstrekk i forespørsler til TOS/RW 
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Figur 6: Oppdrag avvist eller avbrutt på grunn av vær i 2015 

 

 

Figur 7: Kommunevis fordeling av 1046 forespørsler om primæroppdrag i 2015 
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Figur 8: Definisjoner og tidsbegrep 

 

 

 

Figur 9: Helikoptertyper Evenes- og Tromsøbasen 

 

Kilder for de ulike tidsfaktorene rapporten anvender:

LABAS® og pasientens luftambulansejournal dokumenterer

• Reaksjonstid, utrykningstid, responstid, åstedstid, omsorgstid, pasient-tid, 
oppdragstid

AMIS®/Transmed® og logg i AMK LA dokumenterer

• Flytider, bakketid, klargjøringstid og returtid
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BakketidFlytid til pasient Flytid til behandlingssted

Pasient-tid

Oppdragstid

Totaltid

Klargj.

tid

Returtid

Estimert snittfart: 121 knop (uten søkelys)

Oppgitt marsjfart: 130 knop (uten søkelys)*

Rekkevidde vurdert som: Bra (325 NM m/reserve)*

Lastekapasitet vurdert som: Begrenset, utstyr ligger på base

Personellkapasitet m/standard utstyr: 3 crew +1 liggende +1 sittende

Fleksibilitet vurdert som: Begrenset

Estimert snittfart: 142 knop

Oppgitt marsjfart: 150 knop*

Rekkevidde vurdert som: Svært bra (450 NM m/reserve)*

Lastekapasitet vurdert som: Svært bra, alt er med – hele tiden

Personellkapasitet m/standard utstyr: 3 crew + 2 liggende + 2 sittende

Fleksibilitet vurdert som: Svært bra

EVE/RW: Airbus H145T2

TOS/RW: Agusta Westland AW139

*) Ref.flyselskaper/privat operatør


