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Projekt: Luftburen ambulanssjukvård 
 
Beslut om EG-medel 
Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen 
Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den 
svenska parten, Västra Götalandsregionen, 16-232100-0131 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Attraktiv Livsmiljö, och avser 
projektkostnader för perioden 2011-03-20 till 2011-07-31. Stödet uppgår till 42,12 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 125 000 kronor. Av 
den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 42,12 %. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. 
Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 § i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s 
strukturfonder. 
 
Allmänna och särskilda villkor för beslutet 
Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och 
allmänna råd om stöd från Interregprogrammet Sverige-Norge 2007-2013 samt i dessa 
föreskrifters 2 §, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och 
allmänna råd. 
 
 Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs 

genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten “Europeiska unionen” samt 
“Europeiska regionala utvecklingsfonden” på tryckt och digitalt material som produceras i 
projektet, vid informationsevenemang, på platsen där projektet bedrivs. “En investering för 
framtiden” ska användas som slogan där det är lämpligt.  

 Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska lämnas in senast två månader efter 
projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets 
slutdag (2011-07-31) är stödberättigande.  
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Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan 
nämnda regelverk, principer och råd för genomförande av projektet framgår.  
 
Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg 
Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
För förvaltande myndighet 
 
 
 
………………………………… 
Anita Sandell   ………………………………… 
Programansvarig   Annica Westerlund 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
delområdet: Gränslöst Samarbete 
 
Bo Hamrå 
Västra Götalandsregionen 
Telefonnummer: 0521-27 58 73 
E-post:bo.hamra@vgregion.se
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DATUM 
2011-05-04 

 
 

 
DIARIENUMMER 
G30441-40-11 

 
 
 

DELOMRÅDE 
GS 

 

                                  Europeiska unionen 
  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Avsikten med småprojektet är att identifiera och kartlägga samarbetspartners på norsk och svensk sida 
samt titta på möjligheterna till ett samarbetsprojekt inom luftburen ambulanssjukvård. Dialog kommer att 
föras med samtliga aktuella parter inom hela det geografiska området för Interreg Sverige-Norge. Genom 
ett integrerat system för luftburen ambulanssjukvård, med ökad standardisering och enhetlighet kan man 
binda samman sjukvården i Sverige och Norge. Detta i sin tur ger en ökad trygghet för människor som bor 
i gränsregionen, speciellt de i landsbygdsområden med lång väg till akutsjukhus. 
 
Insatser som bidrar till att utveckla samarbete mellan sjukvårdsinrättningar i de båda länderna stämmer väl 
överens med intentionerna i Interreg Sverige-Norge-programmet. 
 
Projektbeskrivning 
En statlig helikopterutredningen (SOU 2008:129 Helikoptern i samhällets tjänst) har genomförts med 
uppdraget att se över hur man kan effektivisera den offentliga sektorns användning av helikoptertjänster. 
Inom området luftburen ambulanssjukvård föreslog utredningen bildandet av ett nationellt bolag, ägt 
gemensamt av landstingen och staten. Ett av bolagets uppgifter skulle vara nordiskt samarbete. I 
utredningen föreslogs också särskilda strukturer för ett ökat nordiskt samarbete.  
 
De politiska företrädarna inom Västra Götalandsregionen betonar ambitionen med och betydelsen av ett 
ökat samarbete med Norge och de politiska handlingsdokumenten efterlyser konkreta samarbetsområden 
mellan våra olika geografiska områden.  
 
Ett samarbetsprojekt med Norge utgår  från både nationella och regionala intressen och önskemål.  
 
Västra Götalandsregionen och det offentligt ägda bolaget Luftambulansetjenesten ANS vill få igång en 
samverkan för att identifiera konkreta samarbetsområden och samarbetspartners.   
 
Både Norge och Sverige genomgår strukturella förändringar av hälso- och sjukvården vilket innebär ett 
ökat behov av luftburen ambulanssjukvård. 
 
Ett gränsöverskridande samarbete skulle kunna omfatta operativa rutiner för samverkan, samarbete kring 
radiokommunikation, standardisering av medicinska procedurer, standardisering av utbildning och 
kompetens hos personal, gemensamma utbildningar, övningssamarbete, kunskapsutbyte kring finansiering 

Projektnamn/prosjektnavn Luftburen ambulanssjukvård 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

För folkhälsa 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Västra Götalandsregionen 16-232100-0131 
Norsk søker/organisasjonsnr Luftambulansetjeneste ANS 986512810 NO 
Projektledare/prosjektleder Pernilla Thorvald 
Kategori  76 Hälso- och sjukvård 
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och leasing av luftfartyg, samarbete kring utrustning, samarbete kring kravbilder för flygsäkerhet, 
samarbete kring transportplanering, forskningssamarbete, benchmark, samt gemensamma baseringar. 
 
Det pågår  idag ett stort inflöde av sjukvårdande personal till Norge, vårdavtal har tecknats mellan sjukhus 
i norra delarna av Bohuslän med norska sjukhus som ligger nära den svenska gränsen.  
 
Genom ett integrerat system för luftburen ambulanssjukvård, med ökad standardisering och enhetlighet 
kan man binda samman sjukvården i Sverige och Norge. Området mellan Västra Götalandsregionen och 
fylkena i sydöstra Norge är glesbygdsområde med få akutsjukhus. En väl integrerad 
ambulanshelikopterverksamhet innebär ökad trygghet för de medborgare som bor i glesbygd och har långt 
till akutvård. Patientsäkerheten ökar när behandling av sjukdomstillstånd som stroke, hjärtinfarkt och 
liknande kan sättas in tidigare. 
 
I Värmland finns ett behov av att etablera en helikopterbas.Västra Götalandsregionen har i dagsläget 
omfattande samverkan med landstinget i Värmland när det gäller vård till patienter och en samverkan 
avseende ambulanshelikopter är en naturlig utveckling.  
  
Även andra intressenter som Dalarna och Jämtland ges ett mervärde i detta samarbete och har visat 
intresse för deltagande i projektet.  
 
Jämtland har även dialog med de norra delarna av Norge i samma fråga. Det finns stor mjölighet till 
kunksapsutbyte med andra EU-program. 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Småprojektets mål är att identifiera avgränsningar inför en huvudansökan samt identifiera och engagera 
nationella och nordiska samarbetspartners.  
 
Projektets gränsregionala mervärde 
En ökad integrering av den luftburna ambulanssjukvården mellan Sverige och Norge  bidrar till ökad 
kvalitet och effektivitet i den luftburna ambulanssjukvården, samt förbättrad tillgång till 
ambulanssjukvård. Samarbetet bidrar också  till ett ökat generellt sjukvårdssamarbete mellan Norge och 
Sverige.  
 
Information och resultatspridning 

Projektet kommer att eftersträva stor transparens gentemot olika aktörer och medborgare. 
Kommunikationsplan med identifierade målgrupper kommer att tas fram.  

Projektet kommer att ha en egen hemsida och kommunikatör.  

Projektets pågående arbete kommer att spridas i workshops och ledningsgrupper.   
 
Projektets miljöarbete 
Ej aktuellt i småprojektet 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Förprojektet syftar till att tydligt avgränsa delprojekt inom en huvudprojektansökan. Bemanningen av 
projektorganisationen kommer att sträva efter en så jämn könsfördelning som möjligt.   
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Ej aktuellt i småprojektet 
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Identifiera möjliga samarbetsområden - arbetsgruppsmöten    2011-03-20 2011-07-31 
Deltagande i Kunskapskonferens i Karlstad 2011-05-09 2011-05-10 
Deltagande i AirMed i Brighton 2011-05-24 2011-05-29 
   
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2011-07-31 2011-09-30 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2011-07-31 2011-09-30 

Projektets start och slutdatum 2011-03-20 2011-07-31 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva 
regioner) 
Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet.  0 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.  4 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet.  0 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.  5 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 0 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 0 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter.  0 
Resultat indikatorer   
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja.  0 
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder.  0 
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik.  0 
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik  0 
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 
andra landet. 

 0 

(A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 
landet. 

 0 

(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster.  1 
(B) Etablerade institutionella samarbeten.  1 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

 0 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projekt med inriktning folkhälsa 

 
 
Förväntade resultat och effekter 
Småprojektet ska lägga grunden till ett huvudprojekt. 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Kommer efter ett eventuellt huvudprojekt 
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Ekonomi 
 

 

Faktiska kostnader 2011 2012 2013 2014 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 198 000 198 000 73,39%
Externa tjänster 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Resor 71 800 71 800 26,61%
Övriga kostnader 0 0,00%
Summa faktiska kostnader 269 800 0 0 0 269 800 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 269 800 0 0 0 269 800 100,00%

Faktiske kostnader 2011 2012 2013 2014 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 68 000 68 000 55,54%
Eksterne tjenester 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Reiser 54 426 54 426 44,46%
Övriga kostnader 0 0,00%
Sum faktiske kostnader 122 426 0 0 0 122 426 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 122 426 0 0 0 122 426 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2011 2012 2013 2014 Summa SEK %
Västra Götalandsregionen 171 800 171 800 57,88%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 171 800 0 0 0 171 800 57,88%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 171 800 0 0 0 171 800 57,88%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 125 000 125 000 42,12%

42,12%
42,12%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 296 800 0 0 0 296 800 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa svensk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total svensk finansiering 296 800 0 0 0 296 800 100,00%

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbete m.m.)

Privat kontant finansiering

EG-andel av finansiering av faktiska kostnader
EG-andel av offentlig finansiering

 



 

 8(8) 
G30441_40_11_Beslut_Luftburen_ambulanssjukvard 

Norsk finansieringsplan

Norsk regional medfinansiering 2011 2012 2013 2014 Summa NOK %
Luftambulansetjeneste 61 213 61 213 50,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 61 213 0 0 0 61 213 50,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total norsk regional 
medfinansiering 61 213 0 0 0 61 213 50,00%
Statliga IR-midler 61 213 61 213 50,00%

50,00%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 122 426 0 0 0 122 426 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa norsk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa norsk finansiering 122 426 0 0 0 122 426 100,00%

IR-midler av finansiering av faktiska kostnader
IR-midler av offentlig finansiering

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 




