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Ny luftambulansebase i Innlandet – Bakgrunn for beslutning om 
lokalisering – Vurdering av lokalisering i et null-pluss alternativ 
 

 

Forslag til vedtak:  
 
Styringsgruppen støtter lokalisering av luftambulansebase på Elverum uavhengig av valg av 

ny sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet. 
 
 
Saksopplysninger 
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i styresak 058-2021 at en videreutvikling av 
Sykehuset Innlandet skulle videreføres til en konseptfase. Et arbeid med konseptfase er 
igangsatt i 2021. I vedtakets punkt 2 c. er det lagt til grunn en lokalisering av ny 
luftambulanse til Elverum. 
 
I mandatet for konseptfasen pkt. 4.1. beskrives rammer for utredning av et null-pluss 
alternativ. I denne beskrivelsen er ikke lokalisering av en ny luftambulansebase spesifikt 
omtalt. Dette temaet ble tatt opp til avklaring i styringsgruppens møte 19. januar 2022. 
Sykehuset Innlandet ble bedt om å komme tilbake til styringsgruppa med en vurdering 
av plassering av ny luftambulansebase for null-pluss alternativet (sitat).  
 
«Det ble bemerket at plassering av Luftambulansen vil ha betydning i valg av tomt i 0-pluss 
alternativet. Styringsgruppen ser ingen grunn til at plassering av Luftambulansen på 
Elverum i Mjøsalternativet ikke også skal legges til grunn i null-pluss alternativet, og at 
ulike aktører har lagt dette til grunn. Styringsgruppen ber om at Sykehuset Innlandet HF 
gjør en faglig avsjekk av denne vurderingen og legger frem evt. motforestillinger mot dette 
i neste styringsgruppemøte.» 
 
Historikk 
Styresak 058-2021 bygger på utredninger i prosjektrapporten «Konkretisering av bygg, 
lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF» datert 8. desember 2020. I tråd 
med mandatet for prosjektet ble det utredet en ny luftambulanse i Innlandet 
sykehusområde. Mandatets punkt. 4.3 ga følgende føringer: «Ny luftambulansebase i 

Innlandet sykehusområde skal lokaliseres ut fra vurderinger av faglige synergier og 

dekningsområder.» 
 
En nasjonal arbeidsgruppe vurderte i 2018 basestrukturen for luftambulansehelikopter 
i Norge i rapporten «Gjennomgang av basestruktur for ambulansehelikopter» (19). 
Nåsituasjonen for luftambulansedekning i Innlandet beskrives slik:  
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«Nåsituasjonsanalysen illustrerer klart at et av de største problemene med dagens 
basestruktur er dekningsgraden i østre deler av Hedmark. Kommunene Engerdal, Trysil og 
Åmot har en median LAT-responstid på mer enn 45 minutter (beregnet ut i fra de basene 
som har flydd til disse kommunene flest ganger). I kommunene som har en median LAT-
responstid på 40 minutter eller mer, bor det i underkant av 40 000 innbyggere.»  
 
I prosjektarbeidet med konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ble en 
lokalisering av luftambulansebasen i tråd med mandatet vurdert utfra faglige synergier 
og dekningsområder. Det ble vurdert lokalisering ved Mjøssykehuset, i Hamar og i 
Elverum. Vurderingene er beskrevet i rapporten «Konkretisering av bygg, lokalisering og 
bærekraft», kapittel 5.3.2.  
 
I Sykehuset Innlandet HF sin interne utredning ble det anbefalt at luftambulansebasen 
legges til Mjøssykehuset. Utredningene viste faglige fordeler knyttet til lokalisering av en 
luftambulansebase ved et stort akuttsykehus (Mjøssykehuset). Det ble vurdert å være 
positive effekter ved en samlokalisering med et akuttmedisinsk miljø ved sykehuset, 
samt gjennom blant annet tilgang på spesialkompetanse, muligheter for å møte 
innkommende ambulanser og redusert behov for tomflyvning. 
Helse Sør-Øst RHF har gjort vurderinger av den samlede 
dekningsgraden i regionen. Det er lagt til grunn at de nærliggende 
basene på Ål og Dombås er lavaktivitetsbaser og at det ikke ventes 
kapasitetsutfordringer ved basen på Lørenskog. Bemanningen ved 
Lørenskogbasen har de siste årene vært utvidet med et tredje 
mannskap. Det har bidratt til at basen ikke har vært utmeldt på 
grunn av tjenestetid siden 2018. Flytiden fra Lørenskog til Hamar 
er ca. 30 minutter. Flytiden fra Ål til Mjøsbrua er om lag 30 
minutter. Ut fra de nye dekningskartene, utarbeidet i august 2020, 
er det fortsatt området Trysil/Engerdal som er utenfor områdene 
som nås ved 30 minutters flytid. De dekningsmessige forholdene 
taler dermed for en lokalisering mer nord-øst i opptaksområdet 
enn ved Mjøssykehuset eller i Hamar. En slik lokalisering vil 
påvirke de nærliggende basene, særlig basen på Ål, mindre enn en 
lokalisering tett på Mjøsa.  
 
Slik Sykehuset Innlandet HF ser det, vil de ovennevnte 
vurderingene gjelde uavhengig av et strukturalternativ med et 
Mjøssykehus eller et erstatningssykehus for Hamar (null-pluss alternativet). Uavhengig 
av alternativ er det området Trysil/Engerdal som er utenfor områdene som nås ved 30 
minutters flytid. Når i tillegg begge strukturalternativene vil føre til at akuttilbudet i 
Elverum sykehus reduseres, er det vanskelig å se for seg argumenter som vil endre 
anbefalingen om en luftambulansebase lokalisert i Elverum.   
 


