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210 DAGER TIL OPPSTART  

Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA) ønsker å holde våre 

samarbeidsparter oppdatert om framdrift i arbeidet med oppstart av 

ambulanseflytjenester 1. juli 2019.  

Vår oppdragsgiver er Luftambulansetjenesten HF, som har det overordnede 

driftsansvaret for all luftambulanse i Norge. Foretaket eies av de fire 

regionale helseforetakene. Driften av luftambulanse i Norge finansieres av 

det offentlige. Årlig bruker de regionale helseforetakene over en milliard 

kroner på luftambulanse.  

Luftambulansetjenesten er landsdekkende og assisterer nesten 20.000 

pasienter i året. Sykehusene har det medisinske ansvaret og bemanner fly og 

helikoptre med sykepleiere og leger.  

«Vi har lang erfaring med luftambulanse i Norden» 

BSAA er i dag Skandinavias ledende luftambulanseselskap med 43 års 

flymedisinsk erfaring. Vi har helikopter- og flyoperasjoner på 15 baser i 

Sverige og Finland. Selskapet har mer enn 200 kompetente medarbeidere og 

operasjoner hele døgnet gjennom hele året. Vi flyr 13 500 flytimer årlig. Vi 

har lang internasjonal erfaring inkludert flyoperasjoner i Arktis. Siden 2014 

har BSAA vært en del av Babcock Aviation med Europas nest største flyflåte.   

FLY, SIMULATOR OG HANGAR 

Vi skal operere ti nye KingAir B250 – åtte på de syv basene og to fly i reserve. 

Fire av flyene har vi overtatt og de står i Dübendorf i Sveits for montering av 

medisinsk innredning.  

Jetflyet, en Cessna Citation Latitude, er i Denton USA for medisinsk 

utrustning. Jeten skal flys til Europa i mars / april 2018.  

«Leveranse av fly og simulator er i rute» 

Simulatoren bygges i disse dager opp hos selskapet CAE på Gardermoen. 

Simulatoren skal brukes til å trene piloter på B250.    

BABCOCK 

SCANDINAVIAN 

AIRAMBULANCE  

Det er med stolthet, glede og 

ydmykhet at vi skal overta 

kontrakten i Norge. 

Fra 1. juli 2019 skal Babcock 

Scandinavian AirAmbulance 

(BSAA) overta driften av 

ambulansefly i Norge.  Vi skal 

operere fra basene i Kirkenes, 

Alta, Tromsø, Bodø, 

Brønnøysund, Ålesund og på 

Gardermoen.  

 

 

 

 

 
Cessna Citation Latitude ble overtatt 19. september 
2018 



BSAA arbeider med å bygge en ny hangar i Tromsø, som vil gi rom for å 

skape nye løsninger for overføring mellom fly og ambulanse.  

MEDARBEIDERE 

Vi er i rute med å bygge opp et fullskala flyselskap med hovedvekt på sikre og 

effektive flyoperasjoner i Norge. Vår treningsorganisasjon er godkjent av 

Luftfartstilsynet og vi er i sluttfasen på godkjenning av flylisens. 

Hovedkontoret er ISO – sertifisert på kvalitet og miljø. Vi har vedvarende og 

sterkt engasjement for å redusere vårt fotavtrykk.   

Vi har ansatt medarbeidere i sentrale posisjoner – samlet er vi 16 stykker. Vi 

har inngått avtale med rundt 100 piloter og arbeider med gode løsninger på 

teknisk side.  

TRENING  

Før oppstart av kontrakten 1. juli 2019, skal BSAA gjennomføre trening. 

Medisinsk besetning, teknikere, piloter og medarbeidere hos 

Flykoordineringssentralen skal gjennomføre opplæring og samtrening.  

Det arbeides i disse dager med å legge siste hånd på planer og 

treningskalenderen for vinter og vår 2019.   

SPØRSMÅL  

BSAA vil gjerne være tilgjengelig og besvare spørsmål fra interessenter og 

samarbeidsparter. Vi håper at du vil ta kontakt med oss på vår e-postadresse 

referert ved siden av.  

 

 

 

 

Våre medarbeidere Tone, Juha, Inger Lise, Marius og 
Hans 

 

 

Kontakt oss: 

Babcock Scandinavian 

AirAmbulance 

Rådhusgata 3 

9008 Tromsø  

Bsaa.norway@babcockinternational.com  

www.babcockinternational.no 

mailto:Bsaa.norway@babcockinternational.com

