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Hvor trenger vi dem ?





St.melding 43, Om akuttmedisinsk 
beredskap

Kap. om luftambulansetjenesten

-likeverdig helsetjenestetilbud uavhengig av bosted.

-90 % av landets befolkning skal nås av 
legebemannet ambulanse innen 45 min.



Jo Røislien et.al. Exploring optimal air ambulance base locations in Norway using advanced mathematical modelling
Inj Prev 2016;0:1–6. doi:10.1136/injuryprev-2016-041973





Zakariassen E et al: Helicopter Emergency Medical Services Response Times in Norway: Do They Matter? 
Air Medical Journal 2015;34:2



Luftambulansetjenesten ANS
• Luftambulanse kan brukes når det foreligger sykdom eller skade 

som krever rask og/eller spesialisert overvåkning, 
akuttmedisinsk behandling og transport. Bruk av luftambulanse 
skal alltid vurderes opp mot bruk av ambulansebil eller 
ambulansebåt og skal gi en forventet økt helsegevinst i forhold til 
bruk av andre ressurser.

• Luftambulanse kan også brukes i situasjoner hvor tidsfaktoren ikke 
er avgjørende, men hvor bruk av ambulansebil eller ambulansebåt 
vurderes å representere en uakseptabel fysisk eller psykisk 
belastning for pasienten, for eksempel ved spesielt lang 
transportavstand/tid eller ved åsteder som er vanskelig tilgjengelig 
for landbaserte ressurser.



En medisinsk korrekt og kostnadseffektiv utnyttelse av denne 
ressursen krever at AMK-sentralenes prosedyrer i størst mulig grad er 
basert på dokumentert helsegevinst. Det vises i den forbindelse til 
Indeks for medisinsk nødhjelp og lignende veiledere. 

AMK-sentralene må i samarbeid med primærhelsetjenesten og 
sykehusene i sitt område arbeide kontinuerlig for en riktig bruk av 
tjenesten, herunder revurdere innarbeidede bruksmønstre som ikke er 
faglig godt begrunnet.

Retningslinjer for bruk av luftambulanse
Fastsatt av Helseforetakenes Nasjonale 
Luftambulansetjeneste ANS. Gyldig fra 1. april 2009.



Hotvedt, Lossius, Krüger, Østerås
Hotvedt 1996; 89 % ville klart seg fint i vanlig bilambulanse. 
Vunnet leveår på de yngste pasientene.

Lossius 2002; vunnet leveår på 7 % av pasientene.

Krüger 2013; 23 % alvorlig syk eller skadet, 31 % fikk 
avansert behandling eller medikamentering. Mener det er 
for få utrykninger med anestesilege i Norge.

Østerås 2015; avansert behandling i 41 %, NACA 5-7 i 
omtrent en tredel av utrykningene.



Tapte leveår… Førde
176 oppdrag ble ikke gjennomført i løpet 4 år.

Konkluderte med tapte leveår på 4 % av pasientene LAT 
ikke kunne rykket ut til.



Rask transport….
• PCI pasienter
• Hjerneinfarkt pasienter
• Blødende pasienter



% av avviste 60 79 67 94 27 89 60 89 65 85 87 72

Luftambulansetjenesten ANS, årsrapport 2014







Det er viktig å begrense antall luftambulanseoppdrag til de situasjoner der 
det er en klar helsegevinst. Det er behov for mer kunnskap om hvilken 
tilstander og situasjoner dette dreier seg om, og hvordan de identifiseres 
ved alarmtidspunktet.



Legevakt

Kommunal organisering av legevakt.

Fører det til øket bruk av LAT?



Kontaktrate og avstand til legevakt



Helicopter emergency medical services for adults with 
major trauma

Due to the methodological weakness of the available literature, and the 
considerable heterogeneity of effects and study methodologies, we 
could not determine an accurate composite estimate of the benefit of 
HEMS. Although some of the 19 multivariate regression studies 
indicated improved survival associated with HEMS, others did not.

Overall, the quality of the included studies was low. It is possible 
that HEMS may be better than GEMS for people with certain 
characteristics. There are various reasons why HEMS may be better, 
such as staff having more specialty training in managing major injuries.

Samuel M Galvagno Jr et al: Helicopter emergency medical services for adults with major trauma. 
DOI: 10.1002/14651858.CD009228.pub3
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