
Never miss a good chance to shut up.
Cowboyregel nr 22



Vi har snart 40 års erfaring fra en utfordrende oppgave

og har skapt en luftambulanse av høy internasjonal kvalitet….

……men det er fortsatt et STORT forbedringspotensiale!





Norsk Luftambulanse AS



Lov om

stiftelser



”Sykehuset ut til pasienten”

Jens Moe



Stifters idé

Stifters idé er retningsgivende for stiftelsens arbeid.

Vår stifters ide er tydelig og enkel.

Bringe sykehuset

(avansert akuttmedisinsk

behandling, representert ved

anestesilege) med helikopter

ut til alvorlig syke og skadde.

1978



1978

Sykehuset ut til pasienten!

Stifters idè



Bringe sykehusets akuttmedisinsk behandling

ut til pasienten

Formålet



Antall pasienter Kostnad per pasient

Den akuttmedisinske pasientpopulasjon

Luftambulanse



Alt vi gjør skal tjene

FORMÅLET



ALS



1988



• VI skal bidra til at luftambulansetjenesten i 

Norge representerer det siste og det beste medisinsk, 

flyoperativt, teknisk og redningsteknisk.

• VI skal gjennomføre forskning som gjør 

luftambulansetjenesten stadig bedre og dokumentere at 

den blir det.

• VI skal bidra til at den profesjonelle redningskjeden styrkes 

slik at luftambulansens ressurser utnyttes best mulig til 

livreddende oppdrag.



Helseforetakenes ”sørge for” ansvar

SNLAs

”add on”

LAT leveranse

til pasient

Formålsoppnåelse Kontraktsfestet

operatør-virksomhet 

RW (NLA AS)

Kontraktsfestet 

operatør-

virksomhet FW



ALS



”Regjeringen vil ta alle gode krefter i bruk, og ønsker en ny kurs i 

synet på samhandling og samarbeid mellom det offentlige og 

private ideelle aktører. Mangfold bidrar til valgfrihet, innovasjon 

og effektivitet. Det er pasientens behov som skal stå i sentrum. (….) 

Gode helsetjenester er avhengige av å skape og ta i bruk ny 

kunnskap, og omsette forskning til innovasjon og bedre praksis.”

Prop. 1 S (2015-2016)



Antall pasienter Kostnad per pasient

Den akuttmedisinske pasientpopulasjon

PHCC

Målsetting:

Sammenhengende og helhetlige akuttmedisinske tjenester



Gallopperende medisinsk og

medisinsk-teknisk utvikling



E-CPR in 2012!

The Point of Care revolution



Tid (avstand)

Hjerneslag

Hjertestans

90 min10 min

Effekten av avanserte intervensjoner

Iskemisk hjertesykdom

Massiv blødning



Prehospital diagnostikk og behandling

av hjerneslag



Ambulanse med CT og laboratorium

• 2 ambulansepersonell

• Anestesilege

• Telemedisin





”Door to needle time” 11 minutter

Forsøk med trombolysebehandling starter januar 2017





Hjerte og hjerne helikopteret



Fremtidens prehospitale akuttmedisin vil bli mer og mer

avansert diagnostikk, behandling og monitorering av

kompliserte følsomme, raskt utviklende og potensielt  dødlige

patofysiologiske prosesser

og fokusere på

TID og KOMPETANSE



..og ønsker

Stiftelsen Norsk Luftambulanse å være en 

kompetent samarbeidspartner for det 

offentlige


