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Det er med stolthet, glede og
ydmykhet at vi har overtatt
ambulanseflykontrakten i
Norge.
Fra 1. juli 2019 har Babcock
Scandinavian AirAmbulance
(BSAA) overtatt driften av
ambulansefly i Norge. Vi
opereren basene i Kirkenes,
Alta, Tromsø, Bodø,
Brønnøysund, Ålesund og på
Gardermoen.

16 DAGER SIDEN OPPSTART
Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA) ønsker å holde våre
samarbeidsparter oppdatert om framdrift og overtakelse av
ambulanseflytjenester 1. juli 2019. Mange er involvert i å sikre at vi
skal videreføre trygge og sikre ambulanseflyoperasjoner.
Vi er takknemlig for så mange positive bidrag i forbindelse med
overtakelsen av verdens beste ambulanseflytjeneste.
Vi har over lang tid vært klar over at de første tre ukene knyttet til
operatørskifte ville være spesielt utsatt, fordi vi i denne perioden må
sluttføre trening for majoriteten av pilotene.
Dette er en situasjon vi tar på største alvor som ansvarlig for driften av
tjenesten, og vi gjør det vi kan for at vi raskest mulig skal komme over i
en normal driftssituasjon.
I perioden med trening fram til pilotene går over i ordinær drift, har vi
initiert og gjennomfører tiltak for å sikre hver enkelt pasienttransport.
Tiltakene skal sørge for sikre ambulanseflytjenester og opprettholdelse
av nasjonal beredskap. Vi har daglige statusmøter med vår
oppdragsgiver Luftambulansetjenesten HF for å følge opp
tiltaksplanen.

OPERASJONSSENTRALEN

Medarbeidere på hovedkontoret i Tromsø
(Tone, Juha, Inger Lise, Marius og Hans)

CAMO sammen med COO (Henry, Øystein, Ulf,
Hilde, Emil, Geir og Christer

Operasjonssentralen (OCC) vår er fullt bemannet. Den har ansvaret for
å bemanne tjenesten med piloter og fly. Her vil dere møte vakthavende
hele døgnet gjennom hele året. Vi har fire flotte medarbeidere på OCC
– Jan Tore Kvalvik, Dag Celius, Øysten Grønbech og Christian Gulstad
Pedersen. OCC er lokalisert til 4. etasje i hovedkontoret i Rådhusgata 3
i Tromsø.
OCC vår har fått nytt nummer:

+47 481 20 900
e-post er:

occ.norway@babcockinternational.com
CAMO har egen vakttelefon med nummer: +47 481 95 774

TRENING AV PILOTER OG FLYSYKEPLEIERE
Fra 1/7-2019 har selskapet 105 piloter – 91 kom fra Lufttransport, resterende
er administrative piloter, og piloter rekruttert fra vår virksomhet i Sverige.
Noen av pilotene flyr jet, men majoriteten er B250-piloter.
Alle pilotene fra Lufttransport må gjennom grunntrening med simulator, elæring, praktisk trening på basen samt lineutsjekk, i forbindelse med bytte av
arbeidsgiver, og oppgradering av flytype.
Vi startet med trening 11/2-2019, og 54 av pilotene gjennomførte
grunntreningen før overtakelsen. Den øvrige treningen var det ikke mulig å
gjennomføre før overtakelsen fordi pilotene hadde en annen arbeidsgiver.
Denne treningen gjøres derfor på basene når pilotene kommer på sin første
vakt etter overtakelsen. Den siste delen av treningen, line-treningen, kan
gjøres med pasient ombord. Til i dag har 43 av pilotene som kom fra
Lufttransport gjennomført all trening, og er operative. Vi fortsetter treningen
for fullt, både i klasserom, på web, på basene og under tjeneste.

BSAAs flygesjef Kent Antonsen under nødtrening

Alle flysykepleierne har gjennomført et to-dagers kurs tilknyttet
operatørbyttet. I tillegg gjennomfører flysykepleierne e-læring, nødtrening og
innføring i medisinsk utstyr. Vi valgte å gjennomføre nødtrening på flyet ved
basene før oppstart, slik at denne også ble gjennomført med medisinsk
innredning. Så og si alle flysykepleierne er utsjekket. Det gjenstår noen få,
grunnet sykdom/ferieavvikling/vikar. Vi har avtalt nødtrening med disse.

MENNESKENE I BSAA
BSAA har ansatt meget dyktige medarbeidere. Her er en av de:
Tone Ringjord er ansvarlig for våre bakketjenester i en nominert rolle som
Ground Operations Manager / Security Manager. Tone begynte i Babcock
høsten 2016 i implementeringsprosjektet. Hun tok prosjektlederansvar for
etablering på basene, inngåelse av alle avtaler tilknyttet base- og
bakketjenester, etablering av administrative rutiner og oppbygging av IT og
OCC.
BSAAs sjef for bakketjenester (GOM) Tone
Ringjord

Kontakt oss:
Babcock Scandinavian
AirAmbulance
Rådhusgata 3
9008 Tromsø
Bsaa.norway@babcockinternational.com

www.babcockinternational.no

Tone har lang erfaring fra ulike deler av luftfarten. Hun har arbeidet i Avinor,
vært flykoordinator hos FKS og salgs- og trafikkoordinator i Lufttransport.
Tone har administrativ utdanningsbakgrunn og snakker flere språk flytende.
Tone er fra Tromsø og har tre barn.

