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Vedrørende Ambulanseflytjenesten beredskap - brev til styret i Helse
Nord
Vi viser til henvendelse etter mediaoppslag og har fått avklart følgende fra
Luftambulansetjenesten HF som er ansvarlig for operativ luftambulansetjeneste:
Det er ikke riktig at luftambulansetjenestens fly ikke kan lande på Andøya lufthavn
utenom åpningstider. Tjenesten som nå er sagt opp er med Widerøe Ground Handling
(WGH) og omhandler ekstra beredskap for avising av fly utenom flyplassens åpningstid
fra 1. oktober til 20. mai.
Behovet for avising av ambulansefly utenom åpningstid på Andøya lufthavn har over tid
vist seg å være svært liten. (Dvs: at snø og is fjernes fra vinger og flykropp før avgang).
Til eksempel var det sist vinter (fra 1. oktober 2019 til 20. mai 2020) ikke noe oppdrag
med behov for avising utenom åpningstid.
Andøya er svært god dekning med luftambulanse. I tillegg til ambulansefly dekkes
kommunen av ambulansehelikoptrene i Harstad og Tromsø samt SeaKing fra Bodø.
Tjenesten på Andøya lufthavn koster om lag 300 000 kroner per sesong. Dette er penger
som kan benyttes på andre områder som gir større helsemessig nytte. Kostnaden for en
vinter med beredskap for avising koster tjenesten 12 millioner kroner årlig landet sett
under ett. Nå gjennomgår Luftambulansetjenesten HF alle avtalene for kjøp av denne
typen avisingsberedskap utenfor åpningstid.
Med henvisning til ovenstående vurderer Helse Nord RHF at luftambulanseberedskapen
for Andøy kommune er god.
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