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Forord
Helsedirektoratets rapport Læring for bedre beredskap» etter 22. juli 2011 pekte på behov for å
gjennomgå og styrke koordinering og flight following utført fra AMK-LA sentralene. Det nasjonale ADmøtet anbefalte i 2013 at flight following funksjonen ble innarbeidet i KoKom sine fagplaner. Dette
var bakgrunnen for den første utgaven og som ble utarbeidet i samarbeid sammen med
Luftambulansetjenesten ANS og som ble utgitt i 2015. Kravene i modul 6 ble innarbeidet i
kravspesifikasjonene for anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester, og leverandør av denne
tjenesten har nå forpliktelser knyttet til opplæring og leveranseinnhold. Samme år ble utredningen
Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene avlevert til Helse- og
Omsorgsdepartementet. Utredningen anbefalte at koordinering av ambulansehelikoptertjenesten og
flight following av ambulansehelikopteroppdrag burde utføres fra én AMK-sentral i hver region.
Foretaksmøtet ba derfor de regionale helseforetakene om å følge opp denne anbefalingen. I løpet av
2019 vil antall AMK-LA sentraler reduseres til fire sentraler, en i hver regionale helseregion.
Den nye reviderte modulen setter konkrete krav til opplæring og oppfølging, både for AMKoperatører og AMK-LA koordinatorer. Operatører på AMK mottar henvendelse, varsler videre til
AMK-LA, og skal ha kjennskap til ansvar, oppgaver og prosedyrer for bruk av
luftambulansehelikopter. Vedkommende har derfor behov for kunnskap om ansvar og oppgaver for
AMK-LA. AMK-LA operatører skal ha en mer spesifikk tilleggsopplæring innen flyoperative,
akuttmedisinske og redningstekniske emner. Dette innebærer at en del tema som omtales i denne
modulen må legges til den grunnleggende AMK-opplæringen.
Modul 6 er utarbeidet som de øvrige fem moduler i kompetanseplanen, (Lover og regler, Ansvar og
oppgaver, Kommunikasjon med innringer, IKT i sentralen, og Etikk og kultur). Modulene er ikke
tiltenkt som en detaljert lærebok, men setter krav til spesifikk kompetanse og er en veileder som
legger til rette og gir føringer for kompetanseutvikling ved AMK- og AMK-LA sentralene.
Målsetting med modul 6 er å bidra til nasjonal ensartet kompetanse, samt sikker, effektiv og
likeverdig utøvelse av koordinering og flight following av alle helikoptre som inngår i den norske
luftambulansetjenesten.
Bergen 5. juni 2018
Guttorm Brattebø
Seksjonsoverlege/leder KoKom
Kirurgisk Serviceklinikk
Haukeland universitetssykehus
Professor II Universitetet i Bergen

Øyvind Juul
Administrerende direktør
Luftambulansetjenesten HF
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Sentrale definisjoner og begreper

1

Begrep/betegnelse

Definisjon/anmerkning

AMK-LA

AMK-sentral med ansvar for koordinering av ambulansehelikopter mht.
alarmering og flight following1

AMK-LA koordinator

En selektert koordinator med flyoperativ, medisinsk og redningsteknisk
grunnutdannelse iht. i KoKom rapport Modul 6.

Aksjons-AMK

AMK-sentral som iverksetter, følger opp og koordinerer akuttmedisinske
oppdrag.

AOC

Air Operators Certificate.

ATD

Actual Time of Departure.

ATA

Actual Time of Arrival.

Catastrophic event

I helt spesielle tilfeller kan AMK-LA kontakte besetningen til tross for at
besetningen er utmeldt på duty tid. Fartøysjefen har formelt anledning til å
fravike bestemmelsene når forhold tilsier det. Slike unntak er beskrevet i
operatørenes håndbøker/regelverk som catastrophic events.

Duty tid

Enhver tid som medgår til oppgaver som et besetningsmedlem utfører for
flyselskap, inkludert flygning, administrativt arbeid eller trening.

ECMO

Ekstrakorporal membranoksygenering (forkortet ECMO) er en teknikk
innen intensivmedisin som benyttes for å tilføre oksygen til pasienter med
alvorlig nedsatt lunge- eller hjertefunksjon.

EILAT ruter

IFR rutenettverket tilgjengelig for operatører med fast tilknytning til
luftambulansetjenesten i Norge, samt SAR-operatører med
luftambulanseoppdrag for det offentlige.

ERP

Emergency Response Plan.

ETA

Estimated Time of Arrival.

ETE

Estimated time Enroute.

ETD

Estimated Time of Departure.

Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. utgave 2012.
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Fartøysjef

Høyeste myndighetspersonen ombord i luftfartøy, som skal påse at
fartøyet er luftdyktig, miljødyktig og behørig utrustet, bemannet og lastet,
og at flygingen ellers forberedes og gjennomføres i samsvar med gjeldende
bestemmelser2.

FKS

Flykoordineringssentralen. Funksjon i ambulanseflytjenesten, som har
ansvar for den flyoperative planlegging, koordinering og gjennomføring av
ambulanseflyoppdrag, ut fra operative forhold som vær, tilgjengelige
ressurser (fly, flygere, flyplass), luftfartsbestemmelser og medisinske
prioriteringer3.
Anmerkning: FKS tilhører Luftambulansetjenesten HF og er pr. 2012
samlokalisert med AMK Tromsø. Forholder seg til medisinsk prioritering
formidlet fra medisinsk koordinerende punkt. FKS skal følge medisinsk
prioritering fra medisinsk koordinering ambulansefly.

Flight following

Monitorering og oppfølging av helikopter på oppdrag for å ivareta
sikkerhet ved uventede hendelser.
Anmerkning: Flight following innebærer å innhente flyrute og antatt
landingstidspunkt, samt antall personer om bord ved alle forflytninger av
helikopter. I tillegg iverksettelse av nødvendige tiltak hvis kontakt med
helikopter blir brutt, innenfor beskrevne kriterier. Flight following ivaretas
av AMK-LA og er en funksjon i ambulansehelikoptertjenesten i henhold til
europeisk luftfartsregelverk4.

FW

Fixed wing.

HEMS

Helicopter Emergency Medical Service.

HEMS oppdrag5

HEMS oppdrag med helikopter som opererer under en HEMS-godkjenning,
hvor formål er å tilby akuttmedisinsk assistanse, hvor umiddelbar og rask
transport er viktig, ved å transportere:
(a) medisinsk personell;
(b) medisinsk utstyr (utstyr, blod, organer, narkotika); eller
(c) syke eller skadede personer og andre personer direkte involvert

HEMS WX

Applikasjon for telefon, nettbrett eller via internett, som inneholder
informasjon om været som skal videreformidles til besetningen.

LA RHF TG

Talegruppene LA SØR-ØST 1, LA SØR-ØST 2, LA VEST, LA MIDT, LA NORD
som benyttes til flight following.

2

Lov om luftfart (luftfartsloven), Kapittel VI.
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. utgave 2012.
4 Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. utgave 2012.
5
EASA OPS Definitions for terms used in Annexes II-V nr. 58.
3
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LA RW TG

Egne talegruppe for hver enkelt LA ressurs.

LA koordinator

Se AMK-LA koordinator.

LA - Luftambulanse

Et luftfartøy som er innredet for og brukt til diagnostikk, behandling,
overvåking og transport av syke eller skadde pasienter6.
Anmerkning: En luftambulanse brukes primært når det er behov for å skaffe
høyt kompetent og særskilt trenet helsepersonell raskt ut til pasienten
og/eller når kritisk syk eller skadet pasient skal transporteres og krever
særskilt overvåking og medisinsk kompetanse under transport og/eller
transportavstand tilsier at bakketransport er uhensiktsmessig.

Luftambulansetjeneste

Beredskap for eller transport av pasienter og helsepersonell med fly eller
helikopter i forbindelse med sykdom eller skade som krever hurtig og
kvalifisert innsats eller slik transport grunnet lang avstand7.

Luftambulansetjenesten HF

Felleseid helseforetak som er eid av de fire regionale helseforetakene.
Luftambulansetjenesten HF har det operative ansvaret nasjonalt for
luftambulansetjenesten. Foretaket har hovedkontor i Bodø
(administrasjonen) og holder i tillegg til i Trondheim (medisinsk tekniske
tjenester MTU) og i Tromsø (Flykoordineringssentralen FKS). Den operative
delen av tjenesten settes ut på anbud.

LZ North

Digital oversikt over landingsplasser og er et støtteverktøy for
luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten. Database med nasjonal
oversikt over forhåndsdefinerte landingsplasser, over 500 plasser, som kan
lastes ned på mobil, nettbrett og pc. Dette oversikten er tilgjengelig for
AMK-LA sentraler.

MKA

Medisinsk koordinering ambulansefly, koordinerende funksjon i
ambulanseflytjenesten, bemannet med sykepleier og lege8.

NVG

Night Vision Goggles Nattsynsbriller.

Patche

Sammenkoble. Betegnelsen brukes i Nødnett terminologi.

6

Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. utgave 2012.
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. utgave 2012.
8
Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2. utgave 2012.
7
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9

PinS

Point in Space-teknologien er et GPS-basert navigasjonssystem som gjør
det mulig å fly helikopter inn mot predefinere landingsplasser ved hjelp av
helikopterets instrumenter når sikten er dårlig. Ambulansehelikoptre som
opererer på nasjonalt rutenettverket, benytter inn- og utflygingskart fra ut
fra nettverket. Det er etablert en rekke slike godkjente inn/utflygningskart
til sykehus og luftambulansebaser.

PLIVO

Pågående livstruende vold.

PLIVO aksjon

En pågående situasjon hvor en eller flere gjerningspersoner utøver
livstruende vold med våpen / farlige gjenstander mot flere uskyldige
personer, og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere
gjerningspersonen(e) for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal
aktivt bistå med livreddende tiltak9.

POB

Person on Board.

Redningstjeneste

Offentlig organisert øyeblikkelig innsats fra flere samvirkepartnere for å
redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller
faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilt opprettede organer
eller ved særskilte tiltak. Redningstjenesten utøves som et samvirke
mellom offentlige organer, frivillige organisasjoner og private virksomheter
og personer, under ledelse og koordinering av to hovedredningssentraler
og underordnede lokale redningssentraler10.

RRO

Rescue Rope Operations.

RW

Rotor wing (helikopter).

SAR

Søk- og redningsoppdrag/search and rescue.

SIM

Flysimulator.

SDS

Short data service.

TG

TaleGruppe.

Politiets bruk av ambulanseressurser IS-5/2016 Helsedirektoratet.
Kgl res av 22.6.15, organisasjonsplan for redningstjenesten pkt. 1-3.

10
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Kompetanseplan for operatører
ved AMK og AMK-LA
Modul 6 – Rekvirering, varsling, koordinering
og flight following av
luftambulansehelikopter

Modul nr.:

6

Versjon:

2.
Juni
2019

Målsetting
I tråd med anbefaling fra 22. juli oppfølgingen og anbefalinger i etterkant av dette, har Modul 6 til
hensikt å bidra til nasjonal ensartet kompetanse, ensartet sikker, effektiv og likeverdig utøvelse av
koordinering og flight following av luftambulansehelikoptre.

Luftambulansetjenesten HF
De regionale helseforetakene har sørge for-ansvaret for luftambulansetjenesten i sin region.
Helseregionene har etablert et eget helseforetak, Luftambulansetjenesten HF, som ivaretar den
operative delen av helseregionenes sørge for- ansvar i et nasjonalt perspektiv.
Formålet er å bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder «sørge for»
ansvaret. Foretakets primære oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske
tjenester hele døgnet. Foretaket driver den flyoperative ambulansetjenesten, herunder å bidra til
nasjonalt samarbeid i spørsmål knyttet til luftambulansetjenesten med vekt på nettverksbygging
mellom helseforetakene. Luftambulansetjenesten HF inngår avtaler med flyselskap om leveranse av
luftambulansetjenester for hele Norge. På utvalgte områder er Luftambulansetjenesten HF et faglig
kompetansesenter for alle helseforetakene i Norge. Foretaket skal bidra til sikkerhet i tjenesten,
stimulere risikoreduserende tiltak og arbeid for bedre kvalitet, koordinering samt
kostnadseffektivisering av tjenesten. Luftambulansetjenesten HF har det tekniske
oppfølgingsansvaret for alt medisinsk teknisk utstyr i tjenesten. Foretaket har også ansvaret for å
fastsette retningslinjer for bruk av luftambulanse11.
Det medisinske ansvaret for tjenesten ivaretas av helseforetakene, herunder medisinsk bemanning.
Ambulansefly koordineres av Flykoordineringssentralen (FKS), som er en del av
Luftambulansetjenesten HF sin organisasjon.

11

Retningslinjer for bruk av luftambulanse, 1. april 2009.
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Om bruk av ambulansehelikopter12
En overordnet føring er at luftambulanse er en akuttmedisinsk ressurs med et høyt medisinskfaglig
nivå. Tjenesten skal bidra til å oppfylle sentrale helsepolitiske mål, som lik tilgjengelighet av
helsetjenester uavhengig av bosted. Luftambulanse benyttes til utrykning til pasienter som befinner
seg utenfor sykehus (primæroppdrag) og til overføring av pasienter fra et sykehus til et annet i den
hensikt å gi pasienten et mer spesialisert behandlingstilbud/heve omsorgsnivået (sekundæroppdrag).
Luftambulanse kan også benyttes til enkle søk- og redningsoppdrag.
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. Vakthavende lege ved luftambulansebasen har endelig
beslutningsmyndighet for bruk av ambulansehelikopter. Dette skjer på grunnlag av medisinske
vurderinger, hvor også ressurssituasjonen og forhold knyttet til forventet helsegevinst blir ivaretatt.
Ved uenighet mellom AMK-LA og luftambulanselegen i prioritering ved samtidighetskonflikter eller
hensyn til den totale beredskap, har vakthavende AMK-lege beslutningsmyndighet, dersom aktuelt
helseforetak ikke har egne retningslinjer som regulerer dette. Dersom lege eller jordmor rekvirerer
luftambulanse, skal oppdraget ikke avvises før luftambulanse- eller AMK-legen har konferert med
denne.
Fartøysjef har beslutningsmyndighet i forhold til flyoperative vurderinger.
Det er det samlede crew på luftambulansen avgjør om de aksepterer oppdraget med bakgrunn i
medisinske og flyoperative opplysninger.

Samarbeid
Det er nødvendig med et godt samarbeid mellom flyselskap som utfører
ambulansehelikoptertjeneste og AMK-LA. Dette samarbeidet er avtalefestet mellom partene i
samarbeidsavtaler hvor også grunnopplæring og re-trening er en del av dette. Disse Service Level
Agreement (SLA) omfatter bl.a.:
 Varsling og koordinering av oppdrag, jf. akuttmedisinforskriften 2015-03-20-231 §§ 14 og 15
 Flight following
 Støttefunksjon for at luftambulanseoppdrag skal bli gjennomført på en sikker og effektiv
måte som fremkommer i avtalte prosedyrer
Det er krav om at de ulike AMK-LA skal etablere prosedyrer for:
 Varsling av ambulansehelikopter og innhenting av aktuell oppdragsinformasjon
 Kommunikasjon gjennom hele oppdraget
 Flight following for ambulansehelikopter

12

Retningslinjer for bruk av luftambulanse, 1. april 2009.
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IFR ruter
Savnet ambulansehelikopter.
Varsling av ambulansehelikopter ved catastrophic events (når besetningen er utmeldt på
duty)
Varsling av ambulansehelikopter ved PLIVO
Kommunikasjon mellom norske, finske og svenske nødetater

Dagens organisering av Luftambulansetjenesten
Flyselskap som har avtale om leveranse av ambulansehelikoptertjeneste med
Luftambulansetjenesten HF, har forpliktet seg til et nært samarbeid med AMK- sentraler.
Flyselskap skal lokalt legge til rette for effektiv kommunikasjon med AMK-LA i forbindelse med
varsling av oppdrag, kommunikasjon underveis og på skadested. Selskapet(ene) skal ha systemer for
overvåking av luftambulansevirksomheten i sitt i håndboksystem og sammen med involvert
helsepersonell samarbeide tett opp mot AMK-LA for å utarbeide system for riktig involvering, varsling
og overvåking av luftambulansevirksomheten, jf. kapittel 3.2 Samarbeid.

Krav til virksomheten
Lover og regler som omtaler virksomheten i AMK-sentralen er omtalt i KoKom Kompetanseplan
modul 1 i moduler for personell i AMK. Det spesielle for luftambulansetjenesten med helikopter, er
de felleseuropeiske reguleringer som omtales som AIR-OPS forskriften13.
Forskriften gjelder for alle luftfartsforetak som driver ervervsmessig lufttransport med helikopter.
Den omhandler operative krav til luftfartsforetak i forbindelse med utstedelse, endring eller
fornyelse av driftstillatelse (AOC), samt regelmessig kontroll av luftfartsforetakets drift.
Luftambulanse tjenester med helikopter (HEMS) skal gjennomføres i overensstemmelse med kravene
i denne forskriften.

Kvalitetsstyring i AMK-LA
AMK-LA skal sørge for at det etableres og gjennomføres systematisk styring av virksomhetens
aktiviteter i tråd med kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgssektoren14.
AMK-LA skal minimum ha et dokumentert system for:
 Opplæring for LA-koordinator som skal gjennomføre koordinering og flight following
 Godkjenning av personell
 Årlig re-godkjenning av personell

13
14

AIR OPS – Commercial Air Transport, Commission Regulation (EU) No 965/2012.
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
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Rapportering av hendelser internt og til flyselskapet
Sikre kontinuerlig forbedring og læring

Rapportering av ulykker og hendelser i sivil luftfart (NF-2007)
Formålet med rapporteringen i sivil luftfart er forbedring av flysikkerheten gjennom innsamling og
deling av informasjon. Kravet gjelder alle aktører innen sivil luftfart som har rapporteringsplikt15. De
som er rapporteringspliktige er delt inn i ulike rapporteringsgrupper (flyge-besetningsmedlemmer,
vedlikeholds-personell osv.). AMK-LA omfattes ikke av forskriften, men flyselskapene er forpliktet til
å rapportere.

Spesielt for flight following i AMK-LA
Luftambulansetjenesten gjennomførte i 2018 totalt 8 263 oppdrag med ambulansehelikopter og
1 507 med bruk av redningshelikopter. For å sikre at operatørene i AMK-LA har kompetanse til å
ivareta koordinering og flight following av luftambulansetjenesten, skal operatørene i AMK-LA
sentralen ha spesiell opplæring. Flere utredinger påpeker behov for å fastsette krav til opplæring
også hva gjelder bruk av luftambulansetjenesten hos operatørene som arbeider ved AMK-sentralene.
Dette gjelder bl.a. kjennskap til rekvireringsregler, operative begrensninger og andre operative
forhold, kommunikasjonsrutiner m.m.

15

Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv.
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Varsling og gjennomføring av luftambulanseoppdrag
Luftambulansetjenesten er en nasjonal ressurs og regulert gjennom Nasjonale retningslinjer for bruk
av luftambulanse16. Virksomhetsmønsteret er ikke avgrenset innen en enkel region. Alarmering av
luftambulanseressurs skal kunne skje uten forsinkelse.
Behov for luftambulanse meldes til lokal AMK som vurderer behovet for luftambulanse i henhold til
kriteriene og varsler aktuell luftambulansebase gjennom regionens AMK-LA. Vakthavende lege ved
luftambulansebasen har endelig beslutningsmyndighet for bruk. Dette på grunnlag av medisinske
vurderinger, hvor også ressurssituasjonen og forhold knyttet til forventet helsegevinst blir ivaretatt.
Fartøysjefen har beslutningsansvaret når det gjelder flyoperative forhold (værforhold mv.).

Varsling
Når AMK tar imot en henvendelse som indikerer behov for luftambulanse, må denne varsle
luftambulansen via AMK-LA. AMK-LA koordinator varsler luftambulansen umiddelbart, setter
eventuelt innringer (helsepersonell/ andre nødetater) i konferanse og registrerer samtidig
henvendelsen i oppdragshåndterings-systemet.

Koordinering - valg av ressurs
Koordinering av ambulansehelikopter består av en medisinsk og en operativ del. Bruk skal alltid
vurderes medisinsk opp mot bruk av ambulansebil eller ambulansebåt og skal gi en forventet økt
helsegevinst i forhold til bruk av andre ressurser. Operativ koordinering innebærer blant annet
kjennskap til / oversikt over eksisterende ressurser, status m.m. og å finne raskeste eller mest
egnete ressurs.

Flight following
Krav om et flight following system er hjemlet i det felles europeiske luftfartsregelverkt17 for
operasjoner med ambulansehelikopter. Her fremkommer at når ambulansehelikoptre skal fly HEMSoppdrag med en fartøysjef om natten med HEMS Technical Crew Member, skal det være et slikt
system. Alle flyselskap som skal utføre ambulanseoppdrag med helikopter må ha en
spesialgodkjenning fra luftfartsmyndigheten for å utføre denne type oppdrag. Dette innebærer at
selskapet skal ha en operasjonsmanual som beskriver spesifikke operative rutiner for denne delen av
virksomheten, ha helikoptre som er egent for denne type flyging og som har kommunikasjonsutstyr
for toveiskommunikasjon med den organisasjonen HEMS-flygingen utføres for (f.eks. AMK) og, der
det er mulig, kommunikasjon med beredskapspersonell på bakken. Alt slikt tilleggsutstyr krever
luftdyktighetsgodkjennelse.

16
17

Retningslinjer for bruk av luftambulanse, 1. april 2009.
EASA SPA.HEMS.130 Crew requirements (e) (2) (A).
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Når en organisasjon utfører operative oppgaver på vegne av et flyselskap er dette regulert i samme
europeiske regelverk18. Slike oppgaver inkluderer alle de aktiviteter som gjelder innenfor
flyselskapets omfang av godkjenninger og som utføres av en annen organisasjon som enten selv
innehar en godkjenning av luftfartsmyndighetene for slik aktivitet eller ikke. Hvis de ikke har en slik
godkjenning, skal man arbeide under flyselskapets godkjenning. Flyselskap skal alltid sørge for at når
man setter ut deler av virksomheter, skal dette alltid samsvare med gjeldende krav. Videre er det et
krav om at når flyselskap inngår avtale på noen deler av sin virksomhet til en organisasjon som ikke
er sertifisert for å utføre slik virksomhet, skal arbeide under godkjenning av selskapet. Flyselskapet
skal da sørge for at luftfartsmyndigheter gis tilgang til den som utfører oppgaver på vegne av
flyselskapet, for å fastslå fortsatt etterlevelse av gjeldende krav. I veiledningen til overnevnte EASA
forskrift, er det gitt anbefalinger for aktiviteter, for å være i samsvar med gjelde regelverk, disse er;
 At det foreligger skriftlig avtale mellom flyselskapet og den organisasjonen som skal utføre
oppgaven på de avtalte aktivitetene og gjeldende krav
 Sikkerhetsrelaterte aktiviteter som er relevante for avtalen, bør inngå i flyselskapets
sikkerhetsstyring og overvåkingsprogrammer
 Flyselskapet skal sikre at den organisasjonen som utfører oppgavene har nødvendig ressurser
og kompetanse til å utføre oppgaven
Kravene ovenfor kommer i tillegg til kravet fra Luftambulansetjenesten HF om at det alltid skal
gjennomføres flight following, både ved ambulanseoppdrag og trening/tekniske flyginger.
Luftambulansetjenesten med ambulansehelikopter i Norge har hatt fire fatale ulykker med tap av 15
liv og det legges ned mye ressurser for å redusere risikonivået i tjenesten ytterligere. Mange forhold
knyttet til forbedringer av flight following, koordinering og rutiner/prosedyrer inn mot AMK, er belyst
i flere rapporter og offentlige utredinger. Flight following systemet er primært etablert for å sikre
helikopteret og dets besetning rask assistanse dersom uhell skulle inntreffe under gjennomføring av
et oppdrag med luftfartøy. Systemet ivaretar informasjonsbehov i forbindelse med koordinering, og
oppfølging av helikopteret slik at AMK-LA til enhver tid vet i hvilket område det befinner seg samt
hvem og hvor mange som befinner seg om bord. Systemet bidrar også til å dekke AMK-LAs behov for
informasjon om gjennomføringen av et iverksatt oppdrag og trygger derved grunnlaget for definerte
tiltak fra AMK-LA dersom avtalt rapportering og/eller landingsmelding ikke mottas når forventet.

18

EASA ORO.GEN.205 Contracted activities.
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Krav til grunnopplæring, fagutvikling og godkjenning
Opplæring og fagutvikling (oppfølging) av operatørene i AMK-sentralene skal være standardisert,
kvalitetssikret og forutsigbar (jf. akuttmedisinsforskriften og SLA avtaler).
Flere av emner som er tatt med for AMK-LA koordinatorer vil være aktuell for grunnopplæring i AMKsentralen. AMK-sentraler som ikke har ansvar for koordinering og flight following har behov for
kunnskap om ansvar og oppgaver for AMK-LA.
Kontinuerlig evaluering av personell bidrar til å øke den enkeltes trygghet på egne arbeidsoppgaver
og sikrer sentralen en felles faglig kvalitet. Etter opplæringsdager og vakter med veileder bør det
gjennomføres en utsjekk før operatør settes i aktiv selvstendig tjeneste.
I Kompetanseplanen KoKom 201119 (jf. kapittel 6 Kvalifikasjoner og egnethet) beskrives krav for
personell som skal motta og håndtere medisinske nødmeldinger.
Sammenfattet er dette:
 Motivasjon for arbeidet
 Krav til tidligere praksis/ erfaring
 Leder-egenskaper og beslutningsevne
 Kan arbeide selvstendig og ha god simultankapasitet
Kompetanse omfatter integrasjonen mellom kunnskaper, ferdigheter og holdninger, og å ha evnen til
å bruke disse. Dette omtales også som kompetansekomponentene.
I dokumentet benyttes begrepene kunnskap og kjennskap. Disse defineres som:
Kunnskap er viten, lærdom, erkjennelse eller innsikt20.
Kjennskap, det å kjenne noe; det å kjenne (til), vite (om at noe eksisterer eller foregår, har foregått)21

19

KoKom Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger 2011
Store norske leksikon.
21 Det norske akademis ordbok
20
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Kompetansekrav til operatører i AMK
Dette kapittelet vil flyttes til KoKom Kompetanseplan for operatører ved AMK når denne revideres.
Da det i versjon fra 2011 ikke omhandles opplæring for bruk av luftambulanse, er denne modulen en
anbefaling både for AMK - operatører og AMK-LA koordinatorer.

Emner som må inngå i teoretisk opplæring
For AMK-operatører som mottar og håndterer medisinske nødmeldinger må følgende
kompetansekomponenter vedrørende bruk av luftambulansen inngå i opplæring. Opplæring
sluttføres med utsjekk før AMK-operatør kan settes i aktiv tjeneste.

Kunnskap
Emner som må inngå i den teoretiske undervisningen:
• Retningslinjer for bruk av luftambulanse og andre nasjonale retningslinjer for tjenesten
• Lokale prosedyrer og rutiner for bruk av luftambulanse i eget ansvarsområde
• Samarbeid over landegrensene (Norge, Sverige og Finland)
• Oversikt over landets ambulansehelikopter- og redningshelikopterbaser
• SLA avtale inngått og kjennskap til denne
• Relevante lover og regelverk for luftfart som omfatter ambulansehelikopter
 Samarbeidsrutiner
o Kommunikasjonslinjer med AMK, R-AMK, andre AMK-LA
o Hovedredningssentralene
o Samarbeid med andre nødetater
Tiltaksprosedyrer ved bruk av ambulansehelikopter:
 Spesielle hendelser
o Tiltaksprosedyre ved savnet ambulansehelikopter
o Politiets bruk av ambulanseressurser
o PLIVO
 Luftambulansetjenesten som del av beredskapsplaner/varsling iht. beredskapsplaner
 Sikkerhet og koordinering

Ferdigheter
Ferdigheter som må læres under praktisk «en til en» opplæring:
 Rekvirering
 Varsling til AMK-LA
 Oppfølging av aksjonen
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Holdninger
Holdninger som må observeres under opplæring og fagutvikling.
Vilje til å:
 Respektere innringer, kolleger og samarbeidsparter
 Ta aktivt i bruk Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp
 Bruke radioprosedyrer og arbeidsverktøy korrekt
 Følge prosedyrer, planverk, lover og forskrifter
 Dokumentere i henhold til lov og forskrift
 Samarbeide og kommunisere effektivt og høflig, internt og eksternt
 Være løsningsorientert
 Bruke avvikssystem på en konstruktiv måte
 Bruke nødvendige ressurser for å styre pasienten til beste effektive omsorgsnivå
 Arbeide selvstendig
 Gi og ta imot konstruktiv kritikk
 Vise lojalitet overfor gjeldende samarbeidsrutiner og overordnede målsettinger

Teoretisk grunnopplæring for operatører i AMK
Forventet tidsbruk: 5 timer
Operatører i AMK må gis opplæring i emner som omhandler koordinering og flight following av
ambulansehelikopter slik at de er stand til å utføre sitt arbeid i forhold til myndighetskrav og
relevante faglige standarder.
Kunnskapskrav Innhold
Kunnskap
- Retningslinjer for bruk av luftambulanse og andre
nasjonale retningslinjer for tjenesten
- Lokale prosedyrer og rutiner for bruk av luftambulanse i
eget ansvarsområde
- Samarbeid over landegrensene (Norge/ Sverige, Finland)
- SLA avtale inngått og kjennskap til denne
- Relevante lover og regelverk for luftfart som omfatter
ambulansehelikopter.
- Samarbeidsrutiner
- Kommunikasjonslinjer med lokal AMK, R-AMK, andre
AMK-LA
- Hovedredningssentralene
- Samarbeid med andre nødetater
- Tiltaksprosedyrer ved bruk av ambulansehelikopter:
- Spesielle hendelser
- Tiltaksprosedyre ved savnet ambulansehelikopter
- Politiets bruk av ambulanseressurser
- PLIVO

Tid
5 timer
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-

Luftambulansetjenesten som del av
beredskapsplaner/varsling iht. beredskapsplaner
Sikkerhet og koordinering

Kunnskapskrav Innhold
Kunnskap
Ansvar, roller
- Lokalt helseforetak
- Regionalt helseforetak
- Luftambulansetjenesten HF
- AMK-LA
- Hovedredningssentralene
Kjennskap
Oversikt over landets ambulansehelikopter- og
redningshelikopterbaser
- Baselokalisering av ambulansehelikopter
- Baselokalisering av ambulansefly
- Redningshelikopterbaser, 330 skvadron og andre private
aktører
- Type helikopter, begrensinger, dekningsområde
Kunnskap
- Organisering og funksjonsdeling mellom sykehus
- Lokale medisinske prosedyrer og instrukser for varsling av
luftambulanse
Kunnskap
Kommunikasjon med fartøy
- Rutiner for varsling av og kommunikasjon med helikopter
- Kunne sikre direkte kommunikasjonsmulighet helikopter hendelsessted, og et lavest mulig antall
kommunikasjonsledd
Kjennskap
- Samarbeid med Hovedredningssentralene og andre
organisasjoner
- Samarbeid med FKS
- Samarbeid i og med andre AMK/AMK-LA

Tid

Utsjekk/ godkjenning /fagutvikling og re-godkjenning
Viser til KoKom (www.kokom.no) Kompetanseplan for personell som mottar og håndterer medisinske
nødmeldinger og vedlegg; Moduler for personell i AMK 2011.
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Kompetansekrav til koordinatorer i AMK-LA
Emner som må inngå i teoretisk opplæring
For AMK-LA koordinator med ansvar for koordinering og flight-following skal følgende
kompetansekomponenter (kunnskap, ferdigheter og holdninger) vedrørende bruk av luftambulansen
inngå i opplæring. Opplæring sluttføres med utsjekk før AMK-LA koordinator settes i aktiv tjeneste.
Opplæring sluttføres med utsjekk før AMK-LA operatør kan settes i aktiv tjeneste.

Kunnskap
Emner som skal inngå i den teoretiske undervisningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•









Retningslinjer for bruk av luftambulanse og andre nasjonale retningslinjer for tjenesten
Lokale og regionale prosedyrer og rutiner for bruk av luftambulanse i eget ansvarsområde
Samarbeid over landegrensene (Norge/ Sverige, Finland)
Oversikt over landets ambulansehelikopter- og redningshelikopterbaser
SLA avtale, innhold og forpliktelser
Relevante lover og regelverk for luftfart som omfatter ambulansehelikopter
Flyoperativ teori
Arbeidsmiljø i helikopter (støy, osv.)
Ansvar nasjonale tjenester
Ekstraordinær beredskap, bruk av andre aktører til gjennomføring (Forsvaret, sivile
flyselskap)
Spesifikk opplæring og utsjekk for oppgaver, spesielt knyttet til operative begrensninger,
prosedyrer og kommunikasjon i tjenesten
Faste og ofte benyttede landingsplasser i AMK-LA sitt område
Oversikt over standardiserte (mest benyttede) flyruter i AMK-LA sitt område
Spesielle medisinske oppdrag, inkl. intensiv og kuvøsetransporter
Spesialtransporter (ECMO, Aortaballongpumpe, NO)
Kommunikasjon med fartøy
o Rutiner for varsling av og kommunikasjon med helikopter
o Kunne sikre direkte kommunikasjonsmulighet helikopter - hendelsessted, og et lavest
mulig antall kommunikasjonsledd
Samarbeidsrutiner
o Kommunikasjonslinjer med AMK, R-AMK, andre AMK-LA og
Hovedredningssentralene
o Samarbeid med andre nødetater
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Tiltaksprosedyrer ved bruk av ambulansehelikopter:





Spesielle hendelser
o Varsling av ambulansehelikopter og innhenting av aktuell oppdragsinformasjon
o Kommunikasjon gjennom hele oppdraget
o Flight following for ambulansehelikopter
o IFR ruter
o Savnet ambulansehelikopter
o Varsling av ambulansehelikopter ved catastrophic events (når besetningen er
utmeldt på duty)
o Varsling av ambulansehelikopter ved PLIVO
o CRBNE-hendelser
Luftambulansetjenesten som del av beredskapsplaner/varsling iht. beredskapsplaner
Sikkerhet og koordinering

Ferdigheter
Ferdigheter som må læres under praktisk «en til en» opplæring:
•









Rekvirering
Utalarmering og radiokommunikasjon med helikopter
Bruke alle funksjoner som ICCS har i forhold til kommunikasjon både på telefon og radio på
en sikker og effektiv måte viderekobling, konferansekobling, sende SDS-meldinger,
administrere TG, administrere ressurser etc.)
Kunne bruke de funksjoner som de elektroniske kartsystemene har på en sikker og effektiv
måte (mottak av sted eller posisjoner, identifisere riktige posisjoner, konvertere og levere
riktige posisjoner, bruke ulike karttyper etc.)
Bruk av IKT for flight following
Håndtere større hendelser
Håndtere situasjoner og alvorlige ulykker med eget helikopter
o Iverksette tiltaksprosedyre ved savnet helikopter
o Iverksette tiltaksprosedyre ved havari
o Beslutningsprosessen i rekvirering av ambulansehelikopter

Holdninger
Holdninger som skal observeres under opplæring og fagutvikling er likelydende som for AMKoperatører, for operatørene i AMK-LA må det i tillegg vektlegges:





Forståelse for plikt og ansvar for mannskapets sikkerhet
Respekt for luftambulansens prioriteringer og begrensninger
Ivareta diskresjon knyttet til operative forhold i tjenesten
Kjenne til begrensninger i kommunikasjon med luftfartøy (sambandsforhold, operative og
medisinske forhold)
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Teoretisk opplæring av AMK-LA koordinatorer
Det forutsettes at AMK-LA koordinatorer har gjennomgått AMK-kurs og har erfaring fra håndtering
av luftambulanseoppdrag i AMK samt bruk av nødnett. LA-koordinatorer som skal utføre
koordinering og flight following i AMK-LA må ha gjennomgått godkjent spesifikk tilleggsopplæring.
Det anbefales:




Minimum fire dager teori, hvor flyselskapet har ansvar for to dager og AMK-LA to dager
Nødvendig praktisk ferdighetsopplæring
Minimum en dag hospitering ved luftambulansen

CRM-kurs gjennomføres iht. SLA mellom AMK-LA og flyselskap, se kapittel 8.9 CRM grunnopplæring,
for detaljer.
Det bør etter den teoretiske og praktiske opplæringen avholdes en samtale hvor kursdeltager(e),
fagutvikler og representant for flyselskapet deltar for en oppsummering med erfaringer.
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Flyoperativ opplæring (ansvar flyselskap)
Kunnskapskrav Innhold
Kjennskap

Kunnskap

Kjennskap

Kjennskap

Kjennskap

Kjennskap

Kjennskap

Kunnskap

Regelverk:
- EASA, BSL, OM A, B, C/BRM, D
- Kontraktkrav oppdragsgiver
- Teknisk Part M/Part 145
- Operativt (OM A-D m/appendix), MEL
Kjennskap til de vanligste begreper:
- Hva er HEMS? HEMS philosophy
- ETA / ETE
- KTS vs km/h (faktor 2 etc)
Krav til helikopter:
- Myndighetskrav
- Teknisk sjef/Luftdyktighet
- Kontraktkrav oppdragsgiver
Krav til flyselskap – organisering:
- Ledelse selskap. ansvar
- Ledelse base
- Operativ vakt
- Teknisk vakt
- Dokumentasjon og avvikshåndtering (kontinuerlig
forbedring)
Teknisk helikopter:
- Tilsyn/support
- Helikopterbytte, hvorfor, hvordan, flight Following
- Vekt og balanse
- Elektromedisinsk utstyr
Krav til trening:
- SIM, PC, RRO, Natt, Snø, IFR, NVG
- Nødprosedyrer
Treningsflyging i forbindelse med oppdrag (retur o.l /Duty)
Nødutstyr:
- Personlig
- Helikopter
Flight Following, regelverk og utførelse:
- HEMS regelverk og krav til to-veis kommunikasjon
under hele oppdraget

Tid
DAG 1
Innledning
1,5 time
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Kunnskapskrav
Kunnskap
Kjennskap

Kjennskap

Kjennskap

Kjennskap

Innhold
IFR / IFR - Low Level Route
Spesielle utkall (Utstyrsbehov):
- Drukning
- Skred
- Katastrofer
Samarbeidsavtaler:
- Dykkere
- Alpine redningsgrupper
- Norske redningshunder
Sambandsprosedyrer:
Kommunikasjon med ambulansehelikopter
- Kommunikasjonsteori
- Bruk av LA-nett / nødnett
- Mobiltelefon
- Satellittelefon
- LAT-samband
GPS – posisjonsbeskrivelse
Informasjonsbehov før og under utrykning:
- Samband
- Legebil
Oppdragsfordeling
Oppsummering av dagen

Kunnskap

Hjelpemidler i oppdrag:
- AMK-LA, NVG, Moving-Map, PinS/IFR
Meteorologi / HEMS WX:
- krav, minima, begrensninger, METAR/TAF, met.

Kjennskap

Innhenting av værinformasjon:
- IPPC/ Northavimet
- Proaktiv bruk av web-camera / værstasjoner
- Visuell værsjekk, kamera/rekvirent / ambulanse
- HEMS WX – praktiske øvelser
Luftromsinndeling:
- Kontrollert / ikke kontrollert, trafikk regulering,
samband.
Kartverk:
- Vurdere kart – kjente luftfartshindre /
hinderdatabase /ODB
- Egnede landingsplasser (landingsplassprosjektet)
- Sikkerhet på bakken
- Informasjon om annen kjent lufttrafikk

Kjennskap

Kunnskap

Tid
IFR 3 timer
Redningsteknisk
1 time

0,5 timer
DAG 2
Meteorologi /
HEMS WX
1,5 timr

1,5 timer

Organisering
1,5 timer
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Kunnskapskrav Innhold
Kunnskap
Bruk av flere LA-ressurser til samme skadested:
- Koordinering
- Ressursoversikt
- Varsling
Spesielle hendelser:
- Større ulykker, katastrofer
- Skarpe oppdrag, PLIVO/ rekvirering fra andre
myndigheter
- Oppdrag i Sverige og Finland
Kjennskap
Duty time:
- Prinsipper, begrensning
- Ressursutnyttelse
Kunnskap
Emergency Response Plan (ERP):
- 20/30
- Ansvar, oppgaver
- Varsling savnet helikopter
Oppsummering og evaluering
Avsluttende prøve

Tid

ERP
0,5 timer

0,5 timer
0,5 timer
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AMK-LA opplæring (ansvar AMK-LA)
Kunnskapskrav Innhold
Kjennskap

Kunnskap

Kunnskap

Kunnskap

Kunnskap

Kort resyme av innhold på AMK-kurs, jr. kapittel 7
Kompetansekrav til operatører i AMK:
- Kompetansekrav til operatør i AMK
- Kommunikasjonsteori
- Bruk av nødnett22
- Mobiltelefon
- Satellitt telefon
Samarbeidsavtale mellom AMK-LA og flyselskap
(gjennomgang)
Varsling og kommunikasjon23:
- AMK kontakter AMK-LA
- Alarmering av besetning
- Talemelding
- Bekreftelse fra LA-besetningen
- Eventuelt ytterligere kommunikasjon med AMK
- Monitorering av TG
- Videre kommunikasjon mellom AMK og AMK-LA
Take- off og Flight following:
- Sambandsvei
- Flight following informasjon
- Prosedyrer før avgang og etter landing
- Kommunikasjon med ambulansehelikopter
Lokale prosedyrer:
- Varsling av ambulansehelikopter og innhenting av
aktuell oppdragsinformasjon
- Kommunikasjon gjennom hele oppdraget
- Flight following for ambulansehelikopter
- IFR ruter
- Savnet ambulansehelikopter
- Varsling av ambulansehelikopter ved catastrophic
events (når besetningen er utmeldt på duty)24
- Varsling av ambulansehelikopter ved PLIVO 25
- Kommunikasjon mellom norske, finske og svenske
nødetater
- Bruk av luftambulanselegen
Medisinske transporter:
- Primær
- Sekundær

Tid
DAG 1
1 time

1 timer

0,5 time

4 timer

1 time

22

Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten versjon 2 Helsedirektoratet 2018.
Prosedyre for varsling og kommunikasjon mellom AMK og luftambulansetjenesten.
24 Retningslinjer for utkalling av helikopter når utmeldt på duty. Luftambulansetjenesten 2010.
25 Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold PLIVO Helsedirektoratet 2017.olitiets bruk av
ambulanseressurser, Rapport IS-5/2016 Helsedirektoratet.
23
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- Tilbakeføringer
- Avanserte transporter
- Kuvøse
- Intensiv transporter
Kunnskapskrav Innhold
Oppsummering av dagen
Kunnskap

Kunnskap

Kunnskap

Kunnskap

Kunnskap
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Spesielle hendelser:
- Større ulykker, katastrofer
- Skarpe oppdrag
- Savnet luftfartøy/havari/ varslingsrutiner
Bruk av flere luftambulanser:
- Varsling av andre luftambulanser via AMK-LA
- Ressursoversikt
- Koordinering av flere ressurser
- Anmodning til andre AMK-LA sentraler
- Samarbeid med andre HRS
- Bruk av redningshelikopter
Beredskapsplaner:
- Lokalt
- Regionale
- Nasjonale
- Militært/sivilt samarbeid
- Oppdrag til Sverige/Finnland, grenseavtaler
- Bistandsanmodninger, avtale mellom
Helsedirektoratet og Forsvart om gjensidig bistand
Samarbeidsrutiner innenfor helsetjenesten og andre
nødetater:
- Dokumentasjon og avviks håndtering
- Samarbeid med Hovedredningssentralene og andre
organisasjoner
- Samarbeid med FKS
- Samarbeid i og med andre AMK/AMK-LA
Praktisk opplæring i AMK-LA koordinering og flight following i
praksis:
- Kartsystemer på AMK
- Hendelses-håndteringssystem og bruk av
støttesystemer
- Dokumentasjon og prosedyrer knyttet til AMK-LA
funksjonen
- Bruk av nødnett26
- Avtale om reserveløsning
Oppsummering
Avsluttende prøve

Tid
0,5 timer
DAG 2
1 time

1,5 timer

1 time

1 time

2 time

0,5 timer
0,5 timer

Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten versjon 2 Helsedirektoratet 2018.
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Hospitering
I forbindelse med hospitering for AMK-LA koordinator på luftambulansebaser skal følgene tema
gjennomgås/ demonstreres:
 Håndtering av varsling fra AMK-LA til luftambulansebasen
 Vurdering av henvendelsen
 Iverksettelse av oppdrag
 Gjennomgang av operasjonsrom med registreringsverktøy og kartverk
 Demonstrasjon av helikopter med medisinsk- og rednings-utstyr
 Operative begrensninger (vær, sikt, lysforhold, bruk av NVG)
 LA-koordinator bør gjennomføre minimum ett nattoppdrag i forbindelse med hospiteringen

Utsjekk/ godkjenning /fagutvikling og re-godkjenning27
Etter endte opplæringsdager og praktisk trening med veileder, anbefales utsjekk før LA koordinator
settes i aktiv tjeneste.
Resultatet av treningen og kontroll av ferdigheter skal dokumenteres. Resultat av utsjekk med
sertifisering skal dokumenteres og flyselskap utsteder kursbevis som dokumenterer opplæringen.
Fagutvikling i sentralen må være en prioritert oppgave.
Det skal utføres kontinuerlig oppfølging ved hjelp av gjennomgang av oppdrag med bruk av lydlogg
og utfylt dokumentasjon. AMK-LA koordinator bør re-godkjennes årlig.
Re-trening
AMK-LA koordinatorene skal gjennomføre en dag årlig re-trening /hospitering jf. SLA-avtale.
Flyselskapet er ansvarlig for gjennomføring av årlig re-trening på luftambulansebase og for
utarbeidelse av program og utvelgelse av årlig fokusområde. Vakthavende fartøysjef er ansvarlig for
gjennomføring av re-treningen. Gjennomført re-trening dokumenteres også av flyselskapet.
Program for re-trening av personell
Tema
Meteorologi

HEMS-WX / EFB
Dutytid
Sambandsprosedyre
Savnet helikopter (ERP)
Årets fokusområde
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Innhold
Tåke / Sikt / kontakthøyde
TAF / METAR, IGA, SIGMET - tolkning og varighet
QNH/Duggpunkt (Metning)
Opplæring, proaktiv bruk (FF)
Oppbygging, grenser
Gjennomgang
Gjennomgang
Erfaringsbasert tema

Tid
0,5 time

1 time
0,5 time
0,5 time
0,5 time
0,5 time

Jf. inngått SLA avtale.
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Re-godkjenning
AMK-LA koordinatorer som ikke har vært i operativ vakt siste 3 måneder gjennomfører og består regodkjenning forut for vakter i AMK-LA. Program for dette utarbeides utfra en vurdering av relevante
områder og endringer som er gjennomført i fraværsperioden.
Resultat etter godkjenning, re-trening og re-godkjenning skal dokumenteres.

CRM grunnopplæring
Flyselskapet er ansvarlig for gjennomføringen av tverrfaglige kurs på basis av prinsipper for Crew
Resource management og samarbeide med AMK-LA om gjennomføringen, jf. SLA-avtale.
Innledende opplæringsprogram skal gi kunnskap om og kjennskap til menneskelige faktorer som er
relevante for oppgaven som LA koordinatorer skal utføre.
Kursinnhold
Innhold
Human errors
Stress and stressmanagement
Situational Awareness
Decisionmaking and riskmanagement
Communication
Teamwork and leadership

Tid
Dag 1
8 timer
Dag 2
8 timer

29 av 41

Sentrale emner
AMK-operatører bør ha kjennskap til ansvar og oppgaver ved AMK-LA sentralen. Samtlige av disse
emner bør operatører kjenne til. Samtlige emner er obligatorisk for AMK-LA koordinatorer.
Se kapittel 7 Kompetansekrav til operatører i AMK og 8 Kompetansekrav til koordinatorer i AMK-LA
for spesifikk opplæring.

Bruk av redningshelikopter til luftambulanseoppdrag
Redningshelikoptrene er underlagt Hovedredningssentralene (HRS) og er dedikert til søk og redning
over land og til havs. Redningshelikopter kan også benyttes til ambulanseoppdrag når det anses mest
hensiktsmessig for pasienten. Begrunnelsen kan være at luftambulanse ikke er tilgjengelig,
tidsgevinst eller at det er behov for større kabin, bemanning mv.
Siden redningshelikopter må være tilgjengelig for SAR skal andre ambulanseformer alltid vurderes
først. Pasientens behov må imidlertid være avgjørende. HRS kan kalle redningshelikopteret tilbake
dersom et SAR-oppdrag må prioriteres.
Når en AMK-LA sentral ønsker å benytte redningshelikopter til ambulanseoppdrag, følges de ulike
varslingsretningslinjer gitt av hovedredningssentralene. HRS har endelig beslutningsmyndighet om
redningshelikopter skal benyttes.

Beredskapssituasjoner
Luftambulanse kan bli bedt om å være i medisinsk beredskap på brannsteder eller der politiet
håndterer farlige situasjoner. Luftambulanse skal imidlertid ikke benyttes av politiet i situasjoner som
ikke har akuttmedisinsk relevans. Etter nøye vurdering kan politi følge med for å sikre en trygg
gjennomføring av akuttmedisinske oppdrag. Det kan være aktuelt å benytte luftambulanse til
transport av for eksempel medisinsk utstyr, medikamenter, organer, blod og helsepersonell når dette
anses tvingende nødvendig på grunn av tidsaspektet jf. kapittel. 9.4.1 PLIVO.

Søk og redning SAR-oppdrag
HRS kan anmode om luftambulanse til berging av personer, søk etter person eller objekter mv.
Luftambulanse kan benyttes til enkle SAR-oppdrag, men ikke avanserte søk og redningsoppdrag som
for eksempel sjøoppdrag utenfor fjord og kystlinje. Under SAR-oppdrag er luftambulansen operativt
underlagt HRS eller politiets innsatsleder med de begrensninger som hensynet til flysikkerhet mv.
setter. Det er viktig å presisere at AMK-LA også har ansvar for flight following ved SAR oppdrag.
AMK-LA kan kalle luftambulansen tilbake dersom en medisinsk vurdering tilsier at et
ambulanseoppdrag må prioriteres.
Redningshelikoptrene er underlagt HRS med primæroppgave SAR.
Viser til:
 Håndbok for redningstjenesten Systembeskrivelse – prinsipper- verdier. Nivå 1 HRS 2018
 Nasjonal veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten. Nivå 2 HRS 2018
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Luftambulansehelikoptre kan medvirke til transport av personell og utstyr i forbindelse med skred og
alpine ulykker. AMK-LA koordinator må kjenne til varsling og lokale prosedyrer i samarbeid med politi
og brann om blant annet:





Redningshunder
Norske alpine redningsgrupper
Redningsdykkere
Andre frivillige organisasjoner

Luftambulansen og politi28
Luftambulansehelikoptre brukes primært når det foreligger sykdom eller skade som krever rask
og/eller spesialisert overvåkning, akuttmedisinsk behandling og transport. Helikopter skal ikke brukes
til politioppdrag dersom ikke liv og helse står i fare.
For helsetjenesten er hovedregelen at hverken bil, båt eller luftambulanse skal transportere
polititjenestemenn. Dette ut fra en vurdering av at det er viktig å skille mellom politiet og
helsetjenestens samfunnsoppdrag.
PLIVO29
AMK-LA har prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO). Situasjoner
der politiet ikke disponerer egne relevante transportressurser og hvor tidstapet ved ikke å benytte
sivile ambulanseressurser åpenbart vil innebære overhengende fare for at liv eller helse vil gå tapt.
Det er enighet om at dette unntaket skal tolkes innskrenkende og begrenses til aksjoner som
defineres som PLIVO. Transport skal alltid skje fra et sikkert sted – til et annet sikkert sted. Fartøysjef
har endelig beslutningsmyndighet i forhold til hva som anses som sikkert sted.
Det er kun politimesteren/ operasjonssentralen hos politiet, på vegne av politimesteren som kan
definere PLIVO.

Catastrophic events
Flyselskap er underlagt strenge sivile bestemmelser for arbeids- og hviletid. Det forekommer at AMKLA i helt spesielle tilfeller ser seg nødt til å kontakte besetningen til tross for at besetningen er
utmeldt på duty. Fartøysjefen har formelt anledning til å fravike bestemmelsene når helt spesielle
forhold tilsier det. Slike unntak er beskrevet i operatørenes OM/regelverk som catastrophic events
eller lignende. AMK-LA30 skal ha en lokal prosedyre, basert på den lokale operatørens retningslinjer,
som beskriver forholdet til besetningen når denne er utmeldt på duty. Hensikten med arbeids- og

28

Politiets bruk av ambulanseressurser IS-5/2016 Helsedirektoratet.
Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO).
30 Retningslinjer når ambulansehelikopterbesetning er utmeldt pga. arbeids- og hviletidsbestemmelser (duty) Luftambulansetjenesten ANS
(2008/26) 28.09.10.
29
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hviletidsbestemmelsene er å sikre at besetningen er tilstrekkelig uthvilt ved gjennomføring av
helikopteroppdrag.
Bestemmelsene innebærer at besetningen går av beredskap når man passerer grensen for den
arbeidstiden de har beskrevet i sine arbeids- og hviletidsbestemmelser. En besetning kan også ved
behov melde seg av beredskap for hvile selv om den formelle tilgjengelige arbeidstiden ikke er
oppbrukt. Dette kalles gjerne "unfit for flight". Det er viktig at AMK- LA har god oversikt over start og
slutt på utmeldingene. Vakthavende luftambulanselege fungerer ofte også som AMK-lege og står til
disposisjon for AMK og bilambulansetjenesten i faglige spørsmål. Legen følger de samme reglene for
arbeid og hvile som den øvrige besetningen. Det er derfor nødvendig at vedkommende har avløsning
fra sin AMK-lege funksjon under hvileperioden og i operative perioder (ikke ledig på base). Flere
AMK-sentraler har allerede etablert bakvaktordning for AMK-lege.
Oppsummering
a) Flyselskapet må melde til AMK-LA sentralen når de er av beredskap. Årsak og når de er
tilbake i beredskap rapporteres slik at AMK-LA til enhver tid har oversikt.
b) AMK LA-sentraler må etablere et system hvor man til enhver tid har oversikt over når
besetningen ble utmeldt, hvorfor, og når den er tilbake i beredskap
c) AMK LA-sentraler som benytter luftambulanselegen som AMK-lege, skal ha en bakvakt eller
back up-løsning som trer i funksjon når luftambulansebesetningen er meldt ut på duty.
d) Dersom AMK-LA, (fungerende AMK-lege), finner det tvingende nødvendig å kontakte
luftambulansebesetningen, skal dette gjøres i form av selektivt oppkall av vakthavende
luftambulanselege.
e) Dersom luftambulanselegen finner det nødvendig, kan den øvrige besetning varsles om
situasjonen. For redningshelikoptrenes vedkommende involveres HRS i henhold til egen
rutine.
f) Fartøysjefen beslutter om helikopteroppdrag kan gjennomføres. Utrykning krever at alle
besetningsmedlemmene er enig.
g) AMK-LA skal ha en lokal prosedyre forankret i disse retningslinjene, som beskriver forholdet
til luftambulansebesetningen når denne er utmeldt på duty. Prosedyren skal gjøres kjent for
flyselskapet lokalt.

Håndtering av større hendelser
Mangel på tilgang til felles ressursoversikt gir utfordringer for koordinering og flight following på
tvers av AMK-områder. Luftambulanseressursene koordineres av AMK-LA. Dette krever et samordnet
nasjonalt planverk og operative rutiner slik at ressurser kan settes inn raskt der hendelsen finner sted
i landet. Primærmelding går til AMK. AMK vurderer behovet i henhold til spesifikke kriterier og
varsler aktuell luftambulansebase gjennom dennes AMK-LA. Det kan være behov for flere helikoptre
ved noen hendelser.
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I alle situasjoner hvor flere AMK-sentraler er involvert (aksjons-AMK, AMK-LA og R-AMK) har AMK-LA
ansvar for flight following knyttet til sin luftambulanseressurs selv om det er utenfor sitt primære
dekningsområde.
Helsedirektoratet har i samarbeid med de regionale helseforetakene og Luftambulansen ANS
utarbeidet en rapport Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten klargjøring av regelverk,
ansvarsforhold og rutiner31.
I denne rapporten redegjøres det for gjeldende ansvarsforhold i luftambulansetjenesten, med særlig
fokus på varsling og samhandling i større kriser og katastrofer. Rapporten er et grunnlag for
oppdatering av overordnede og operative beredskapsplaner i helsetjenesten. I rapporten redegjøres
det også for grensen mot søk og redning, som ligger under hovedredningssentralenes
ansvarsområde.
Se : https://kokom.no/wp-content/uploads/2019/05/Beredskapsmessige-forhold-iluftambulansetjenestenrapport010414.pdf

Bruk av flere luftambulansehelikopter til samme hendelse
AMK-LA må ha klare prosedyrer ved behov for flere luftambulanser til et hendelsessted. Prosedyrene
må inneholde følgende:







AMK-LA innhenter informasjon fra lokal AMK om hvilke ressurser som er alarmert / varslet
Rekvirerende AMK må melde dersom det er behov for flere helikoptre til AMK-LA
AMK-LA varsler luftambulansen i eget område og evt. andre AMK-LA sentraler
Det må tydelig informeres om ETA til øvrige helseressurser og til aksjons AMK
Opplyse om hvilke TG i nødnettet som benyttes
Den av fartøysjefene som tar ansvar for å koordinere lufttrafikken må formidle dette til øvrige
luftressurser

I undervisning av dette emne må kommunikasjon med andre AMK-LA og dokumentasjon vektlegges.
Se også kapitel 9.7.1 Samhandling mellom AMK LA ved større hendelser.
Samhandling mellom AMK-LA sentraler ved større hendelser
Ved større hendelser varsler AMK-LA med ansvar for hendelsessted AMK-LA sentral(er) i andre
regioner der det er, eller kan bli behov for ressurser utover det en disponerer i egen region. Den
enkelte AMK-LA alarmerer aktuelle luftambulanseressurser. AMK-LA har flight following ansvar for
sin ressurs gjennom hele oppdraget.
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Luftambulansetjenesten HF Beredskaps ansvar
Luftambulansetjenesten HF inngår kontrakt med flyselskapene og følger opp disse. Regionale
helseforetakene kan ved behov gi Luftambulansetjenesten HF32 utvidet fullmakt til å forsterke og
omdisponere luftambulanseressursene på et overordnet nivå, enten regionalt eller nasjonalt (i
fellesskap). I gitte situasjoner kan Helse og omsorgsdepartementet ta i bruk fullmaktsbestemmelsene
i lov, og delegere utvidet myndighet til Helsedirektoratet som ledd i nasjonal koordinering.
Dersom luftambulanse ønskes inkludert i Helsedirektoratets ressursdisponering, skal direktoratet
henvende seg til de regionale helseforetakene. Varslingspunktet til Luftambulansetjenesten HF ved
store hendelser vil være FKS. I en krise- eller beredskapssituasjon vil oppgavene til
Luftambulansetjenesten HF primært være:
 Å etablere utvidet kriseledelse; overvåke og for å kontinuerlig oppdatere og publisere
nasjonale statusoversikter og analyser
 Utnyttelse av ressursene underlagt operatører, samt egen organisasjon (f.eks. å øke
beredskapen til ambulanseflyene, forflytte beredskap, innkalling av ekstra teknisk og
operativt personell for å styrke produksjon/redusere sårbarhet, øke bemanning på FKS og
Medisinsk teknisk verksted)
 Skaffe til veie medisinsk teknisk utstyr og relevant IKT-utstyr
 Skaffe kommersielle ambulansefly ressurser fra andre nordiske land
 Anmode om militære fly ressurser i henhold til avtale
 Være rådgivere overfor regional eller nasjonal kriseledelse, evt. å avgi liaison

Militært sivilt samarbeid
Ved behov for å benytte militær kapasitet, kan det anmodes om dette. Dette gjøres via regionalt
helseforetak og videre til Helsedirektoratet. Direktoratet har ansvaret for videre og anmodning til
Forsvarets operative hovedkvarter om bistand33. For å støtte opp om luftambulanseberedskap,
enten ved å styre den eller kompenserte for svikt i tjenesten, vil disse benyttes under de samme
retningslinjer som bruk av nasjonale ressurser.

Spesielle medisinske transporter
I dette avsnittet omtales spesielle transporttyper som krever ekstra oppmerksomhet og god
kunnskap fra AMK- operatør og AMK-LA koordinator.
Intensivtransporter
Intensivtransporter har en krevende rekvireringsprosess og forutsetter grunnleggende kjennskap til
gjeldende rutiner for å sikre rask og sikker transport.
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Avtale mellom Helsedirektoratet og forsvaret ved Forsvarets operative hovedkvarter vedrørende gjensidig bistand av 7. desember 2011.
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Noen luftambulansebaser har beredskap for å utføre intensivtransporter som krever
spesialkompetanse og helt spesielt medisinsk teknisk utstyr. Disse transportene gjennomføres i nært
samarbeid med universitetssykehus, som ofte vil bidra med både utstyr og spesialpersonell.
Eksempler på intensiv transporter er ECMO, aortaballongpumpe eller bruk av nitrogenoksid.
Slike transporter krever en spesiell planlegging. Dersom det er nødvendig med
bilambulansetransport mellom landingssted og sykehus, må man også forsikre seg om at
ambulansetjenesten har kapasitet (plass, vekt, elektrisk strøm, gass) til å transportere oppsettet.

I undervisningen må det gjennomgås:
 Hvilke luftambulanser som er satt opp med slike spesialfunksjoner
 Rekvirerings og varslings-rutiner
 Samarbeid med ambulansetjenesten
 Logistikk
Kuvøsetransporter
Luftambulansen i Lørenskog, Arendal, Bergen, Trondheim, Ålesund og Tromsø er satt opp med
transportkuvøse. Redningshelikopter fra Sola kan utføre oppdrag med kuvøse.
I enkelte tilfeller skal det følge med barnelege og/eller sykepleier i tillegg til den faste
luftambulansebesetningen. Dette må klargjøres ved rekvirering. Dersom det er nødvendig med
bilambulansetransport mellom landingssted og sykehus, må man også forsikre seg om at
ambulansetjenesten har kapasitet (plass, vekt, elektrisk strøm, gass) til å transportere
kuvøseoppsettet.
I undervisningen må det gjennomgås:
 hvilke luftambulanser som er satt opp med slike spesialfunksjoner
 rekvirerings og varslings-rutiner
 samarbeid med ambulansetjenesten
 logistikk.

Grenseløs luftbåren ambulansetjeneste
Alle de fire Regionale Helseforetak har inngått sammen en avtale med seks landsting i Sverige om
grensesamarbeid vedrørende ambulansehelikopter. Formålet med avtalen er å sikre en høy kvalitet
på den akuttmedisinske beredskap i grenseområdene mellom Norge og Sverige. Intensjon er å
utnytte eksisterende ambulansehelikopter- og sykehusressurser optimalt, uten hindring av
landegrensen. Avtalen følger opp den helsepolitiske føringen fra partenes regjeringer, gitt i Nordisk
helseberedskapsavtale av 2002. Landene ble her enige om å legge til rette for effektiv assistanse
dersom en krise eller katastrofe rammer et nordisk land, samt å forbedre samarbeidet på dette
området. Partenes alarmsentraler bedømmer behovet for assistanse fra det annet land.
Alarmsentralen har myndighet til å alarmere ambulansehelikopter fra nabolandet i henhold til
følgende kriterier:
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Primæroppdrag: Prio 1/AKUTT-hendelse (i henhold til Medisinsk Indeks) med antatt behov
for spesialkompetanse på skadestedet og/eller rask transport til sykehus og bruk av
ambulansehelikopter fra nabolandet vil gi vesentlig raskere hjelp
Primæroppdrag: Prio 2/HASTER- hendelse (i henhold til Medisinsk Indeks) i veiløst terreng,
der forsinket transport innebærer en sannsynlig risiko for forverring av pasientens tilstand,
og bruk av ambulansehelikopter fra nabolandet vil gi vesentlig raskere hjelp
Sekundæroppdrag (overføring mellom sykehus) der forsinket transport til nødvendig adekvat
behandling innebærer sannsynlig risiko for forverring av pasientens tilstand og prognose, og
der eget lands ambulansehelikopter eller – fly ikke er tilgjengelig
Større ulykker, katastrofer eller hendelser som truer samfunnets sikkerhet eller infrastruktur,
der bruk av luftambulansehelikopter fra nabolandet vil innebære et viktig bidrag i
hjelpearbeidet

Vakthavende luftambulanselege ved den basen som er alarmert, har beslutningsansvar med hensyn
til medisinsk indikasjon og prioritering ved eventuell samtidighetskonflikt.
Ekstraordinære beredskapssituasjoner i eget ansvarsområde skal også inngå i vurderingen.
Fartøysjefen har beslutningsmyndighet vedrørende flyoperative forhold.

Kommunikasjon over Nødnett i grensenære områder
Sammenkobling av de nasjonale nødnettene i Norge og Sverige muliggjør radiokommunikasjon
mellom brukere fra begge land ved grenseoverskridende hendelser og oppgaver. Gjennom tjenesten
Bruk i Sverige får brukerne tilgang til et sett med norske-svenske talegrupper som er statisk lenkede
mellom Norge og Sverige. Disse kalles NOSE-talegrupper. Det er utarbeidet felles retningslinjer for
alle som skal kommunisere i NOSE-talegruppene34.
Gjennom tjenesten Bruk i Finland får brukerne tilgang til et sett med finsk-norske talegrupper som er
statisk lenkede mellom Norge og Finland. Disse kalles FINO-talegrupper. Det er utarbeidet felles
retningslinjer for alle som skal kommunisere i FINO-talegruppene35.

34
35

https://www.nodnett.no/tjenester/taleabonnement/bruk-i-sverige/
https://www.nodnett.no/tjenester/taleabonnement/bruk-i-finland/

36 av 41

Litteraturliste/ relevante dokumenter
1. HRS Håndbok for redningstjenesten Systembeskrivelse – prinsipper- verdier Nivå 1 2018
2. HRS Nasjonal veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten Nivå 2 2018
3. KoKom Håndbok Kommunikasjon og samhandling i akuttmedisinske situasjoner 5. utgave
2018
4. NAKOS Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 4. utgave 2018
5. NOU 2015: 17 Først og fremst Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og
skader utenfor sykehus.
6. Helsedirektoratet, Regionale helseforetak og Luftambulansetjenesten ANS
Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten. Klargjøring av regelverk, ansvarsforhold
og rutiner 2014.
7. KoKom Kompetanseplan for personell som håndterer medisinske nødmeldinger 2012
8. KITH Definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede 2012
9. NOU 1998:8 Luftambulansetjenesten i Norge

Normerende dokumenter
1.
2.
3.

Helsedirektoratet Felles sambandsreglement for nødnett v. 4 Nivå 1 2018
Helsedirektoratet Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten Nivå 2 2018
Luftambulansetjenesten HF Prosedyre for varsling og kommunikasjon mellom AMK-LA og
luftambulansetjenesten april 2017
4. Helsedirektoratet Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende
vold PLIVO 2017
5. Helsedirektoratet Politiets bruk av ambulanseressurser IS-5/2017
6. Helsedirektoratet/ politidirektoratet Politiets bruk av ambulanseressurser 2016
7. Helse- og omsorgsdepartementet Sentrale elementer vedrørende organisering av AMKsentralene, september 2016
8. Helsedirektoratet Beredskapsmessige forhold Luftambulansetjenesten Klargjøring av
regelverk, ansvarsforhold og rutiner 2014
9. Luftambulansetjenesten ANS Retningslinjer for utkalling av helikopter når utmeldt på duty
2010
10. Luftambulansetjeneste ANS Retningslinjer for bruk av luftambulanse, Fastsatt av
Helseforetakenes Nasjonale 1. april 2009.
11. Basisforordningen 216/2008. Norsk gjennomføringsforskrift (BSL A 3-1):
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-26-219
12. Forordning 965/2012 (EASA OPS):
o Norsk gjennomføringsforskrift (BSL D 1-1):
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-08-07-956?q=luftfartsoperasjoner.
Her ligger og forordningen, med senere oppdateringer, oversatt til norsk.
o EASAs regelverksoversikt, hvor EASA OPS og AMC og GM er publisert:
http://easa.europa.eu/regulations Her ligger også en konsolidert utgave av
forordningen, hvor senere endringer er tatt inn.

37 av 41

Vedlegg



Helseregionkart med AMK-områder/luftambulansebaser KoKom/ Luftambulansetjenesten
2015.
Oversikt over norske og svenske ambulansehelikoptre.

38 av 41

39 av 41

40 av 41

KoKom
Jonas Lies vei 72 Portnerboligen
www.kokom.no
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Nasjonalt kompetansesenter for
helsetjenestens
kommunikasjonsberedskap
(KoKom)
skal bidra til å utvikle og sikre
høy kompetanse og likeverdig
kvalitet i den medisinske
nødmeldetjenesten i hele
landet, uavhengig av geografi og
rolle i helsetjenestene.
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