Luftambulansetjenesten i gang
med ny milliardanskaffelse

De nye kontraktene skal være i drift fra 2018.
Luftambulansetjenestens store nyanskaffelse inkluderer en komplett operasjon på
luftambulansebaser. Det betyr både leveranse og drift av ambulansehelikoptre, og operativ
besetning til beredskap på baser som er tilgjengelige hele døgnet, hver eneste dag, året
gjennom.
– Sett over avtalens lengde vil anskaffelsen være i milliardklassen. Målsettingen er en
ambulansehelikoptertjeneste med høy kvalitet til en riktig pris, sier daglig leder Øyvind Juell i
Luftambulansetjenesten ANS.
– En anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester er svært krevende. Arbeidet som nå gjøres vil
kunne få følger for de kommende 12-13 årene. Anskaffelsen vil bli svært viktig for befolkningen
framover, sier han.

– Vi må tenke på pasienten
Inkludert i tjenesten er blant annet medisinsk innredning, teknisk vedlikehold, og trening med
simulator.
– Tjenesten er i dag helt på topp operativt sett. En videre utvikling er likevel nødvendig for
spesielt å ivareta sikkerheten, i kombinasjon med at tjenesten er komplisert og utfordrende.
Robustheten i tjenesten, at ambulansehelikoptrene er tilgjengelige og operative, må også ha
spesiell oppmerksomhet framover. Det er pasienten som skal ha hjelp vi må tenke på, sier Juell.
I dag er ambulansehelikoptrene lokalisert over hele landet, i Arendal, Bergen, Brønnøysund,
Dombås, Førde, Lørenskog, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Ål og Ålesund, samt på Evenes fra 1.
mai 2015. I dag er det to ulike helikopteroperatører som drifter disse basene, og også i den nye
anskaffelsen er det mulig at det blir flere operatører.

Ny avtale på plass i 2016
Den nåværende avtalen startet i 2008, og løper ut 31. mai 2018. En ny avtale skal likevel være på
plass i 2016, for å gi leverandørene tilstrekkelig tid til å forberede levering av tjenesten. Allerede
i april i år er potensielle leverandører invitert til å komme med innspill til anskaffelsen.

Luftambulansetjenesten ANS eies av de regionale helseforetakene som betaler alle kostnader
knyttet til luftambulansetjenesten. Luftambulansetjenesten ANS har det operative ansvaret
nasjonalt for luftambulansetjenesten. Helseforetakene har det medisinske ansvaret og stiller
med medisinsk personell. Anskaffelsen av de nye helikoptertjenestene gjennomføres i samarbeid
med Helseforetakenes Innkjøpsservice AS.

Strategiarbeid før anskaffelsesfase
– Vi er nå inne i en forprosjektfase, der strategien for anskaffelsen skal legges. Siden dette er en
omfattende, nasjonal anskaffelse, vil det bli en høringsrunde på hovedtrekkene i strategien.
Omfanget på denne høringsrunden er ikke bestemt, sier prosjektleder Per-Marthin Karlsen.
– Når strategien er lagt, starter anskaffelsesprosjektet, etter planen i juni. Først vil alle
konkurransedokumenter lages. Så er det utlysning av prekvalifisering til høsten. Kvalifiserte
tilbydere vil så få delta i selve konkurransen etter det, sier han.

Kontaktinformasjon
For ytterligere informasjon, ta kontakt med Luftambulansetjenesten ANS ved daglig leder Øyvind
Juell, telefon 75 54 99 50.

