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Etablering av  

nytt utviklingshelikopter  

i SNLA 



Begrunnelse for bestilling av eget helikopter 

● Behovet for et helikopter som eksklusivt disponeres av SNLA har blitt større med stadig økt FoU-aktivitet. 

 

● Bruken av helikoptre vil være knyttet til FoU-aktivitet, særlig forskning og innovasjon samt trening utover det 

som er finansiert av det offentlige. 

● I tillegg vil det bli et avgjørende verktøy for pådriver- og markedsarbeid, og gi oss økte muligheter for synlighet 

og gode argumenter som kan være med på å øke givergleden.  

 

● Alle helikoptrene i ny kontrakt er nå 100% dedikert til tjenesten. Det gjelder også de fire reservehelikoptrene.  

• Søknad om å benytte noe av reservekapasiteten til operativ crew-trening på Camp Torpomoen i 2019 fordi alt 

reservemateriell måtte være tilgjengelig for beredskap, for eksempel om det skulle oppstå nye utfordringer i 

ambulanseflytjenesten.  

 



Storfint besøk på Camp Utviklingshelikoptret er et flott bidrag som vil 

styrke akuttmedisin utenfor sykehuset og gi 

kunnskap om hvordan vi kan gi enda bedre 

helsehjelp. 



Prosjektmandat  
- nytt helikopter i SNLA 
 
Innen utgangen av 3. kvartal 2020 skal 
prosjektet sikre at SNLA er i stand til å 
ta i bruk et fullt operativt helikopter til 
FoU-aktiviteter  
 



Bruk av utviklingshelikoptret i 2020-21 

Tentative flytimer i % pr avdeling 

FoU

Kommunikasjon

Marked

Samfunnskontakt

 

FoU 
• Camp Torpomoen (100) 

• PinS (60) 

• Kommunikasjon (60) 

• Forskning (60) 

• CT i helikopter  

• Annen trening (50) 

• … 
 



De minste pasientene… 
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Nye flyoperative muligheter 
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Raskere og sikrere tilgang til 
pasientene igjennom internasjonalt 
samarbeid 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.helicopter-industry.com/wp-content/uploads/2017/10/helicopter-industry-news-bell-429-1280x640.jpg&imgrefurl=https://www.helicopter-industry.com/2017/10/11/air-zermatt-selects-additional-bell-429-search-rescue-missions/&docid=iupE-IcGyXWBYM&tbnid=FIZX05SZ-XAvvM:&vet=10ahUKEwjv4KaVjOzlAhUPlYsKHYTABCsQMwg8KAMwAw..i&w=1280&h=640&bih=626&biw=1280&q=air zermatt helicopter rescue&ved=0ahUKEwjv4KaVjOzlAhUPlYsKHYTABCsQMwg8KAMwAw&iact=mrc&uact=8
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CT inn i helikopteret 



Samvirke med de frivillige 
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjyz5HljezlAhVPlYsKHVf3DpgQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.facebook.com/soroyanerodekors/&psig=AOvVaw0ZRjdDtGOhfgzMhO4uJPRo&ust=1573903550668211


● Risikoanalysen ble etablert 24.3.2019 som et ekstra 

styringsverktøy for prosjektet.  

 

● Pr 15.10 har vi fulgt opp alle tiltak i risikoanalysen 

 

● Det jobbes godt og planer følges gjennom god 

kompetanse i prosjektet. Samtidig er det gjort 

avklaringer, erfaringer og oppfølging – for eksempel 

av eksterne leverandører som samlet sett bidrar til en 

vesentlig risiko-reduksjon 

 

● Revurderinger 15.10.19 og 6.12.19 pluss en gang i 

2020 
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RISIKO Hendelse som kan inntreffe

ID Dato Navn på risiko Beskrivelse av evt. mulige hendelser 
Sannsynlig

het 

Konsekven

s

Risiko 

nivå

Risikonivå 

pr 17.8.18
Mulig tiltak Prioritert tiltak Frist Ansvarlig Sluttdato

Sannsynlig

het 
Konsekvens Risiko nivå

Risikonivå 

pr 15.10
Kommentar og mulige NYE tiltak

1 24.03.19 Svak prosjektstyring Mangelfull organisering og styring av 

prosjektet kan medføre tap av kontroll, 

fremdrift, økte kostnader og omdømmerisiko.

4 4 16 16 Valg av erfaren og kompetent prosjektleder 

som gis mandat og reell styringsrett i 

prosjektet.

Etterleve 

prosjektleder sine 

styringsverktøy og 

planer.

10.04.2019 GS 01.05.2019 2 2 4 4 Vi etterlever best practice for 

prosjektstyring med de "beste folka".

2 24.03.19 Undervurdering av prosjektets 

omfang og kompleksitet (1/15)

Compliance-faktor. Undervurdering av 

prosjektets omfang og kompleksitet ift To-18 

vil kunne føre til svak prosjektstyring, gal 

prioritering og manglende innfrielse av 

effektmål.

3 4 12 12 God prosjektplan og styring. Høy kvalitet på 

prosjektplan og 

prioritering av 

oppgaver.

01.06.2019 Prosjekt-

leder

01.09.2020 2 2 4 4 Vi har en grundig prosjektplan og en 

omfattende risikoanlyse som gode verktøy 

som brukes og etterleves. 

3 24.03.19 Nøkkelpersonell Nøkkelpersoner og/eller kompetanse i 

prosjektet blir borte og vi sliter med å nå 

resultatmålene.

2 3 6 6 Avklare behov for stedfortredere og definere 

kandidater og forberede disse på rollen.

Finne og beslutte 

stedfortredere. 

Avklare evt. 

kostnadsøkninger.

01.06.2019 Prosjekt-

leder

01.09.2020 2 2 4 4 Valg av kompetanse i prosjektgruppa og 

fra NLA AS.

4 24.03.19 Mangel på kompetanse Mangel på kompetanse i alle faser av 

prosjektet kan generere hendelser og 

manglende evne til å nå resultat og effektmål.

3 3 9 9 Kartlegge og dokumentere 

kompetansebehov, gjennomføre GAP 

analyse og treffe nødvendige tiltak.

Gjennomføre 

kompetansekartleggi

ng i samarbeid med 

NLA AS

01.08.2019 Jan 01.08.2019 2 2 4 4 Valg av kompetanse i prosjektgruppa og 

fra NLA AS.

5 24.03.19 Uavklart rolle- og 

ansvarsfordeling mellom 

prosjekt, linjeledere og 

fagsjefer

Mulighet for at oppgaver ikke blir utført i tide og 

til rett kvalitet pga uklare forhold mellom 

prosjekt og linje og lave stillingsbrøker på 

nøkkelpersonell.

2 4 8 8 Involvere og utfordre linjelederne. 

Gjennomgå gjenstående milepæler i 

prosjektet for å sikre beslutninger og 

fremdrift.

Kommunisere og 

avklare behov og 

prioriteter

01.06.2019 Prosjekt-

leder

31.12.2019 2 3 6 6

6 24.03.19 Fremdrift i prosjektet Manglende kontinuitet og koordinering av 

prosjektdeltakere kan ramme fremdrift ift plan.

3 3 9 9 Styring og etablerte arenaer/frekvens for 

oppfølging av fremdrift. Sikre god endring 

og avviksstyring.

Bruke prosjektplan 

og sikre fremdrift iht 

plan.

01.06.2020 Prosjekt-

leder

01.09.2020 2 2 4 4

7 24.03.19 Økonomisk risiko ved bestilling Risiko for tap av tap av signerings-fee LOI, 

(3,8 MNOK), ytterligere 10% ved signering av 

kontrakt, ytterligere 20% 6 mnd før løevering.

3 3 9 9 Avatale om slag av signerings-fee i form av 

reservedelskjøp til NLA AS sin flypark 

forhandles.

Ferdigstille 

gjenkjøpsavtale med 

Airbus.

09.04.2019 Økonomi-

direktør

10.04.2019 0 0 0 0 Avklart eier-modell og kjøp. Risiko 

eliminert.

8 24.03.19 Kostnadsoverskridelser hele 

prosjektet

Overskridelser som følge av manglende 

budsjettering, dårlig planlegging og 

uforutsette hendelser.

3 2 6 6 Manglende budsjettering og dårlig 

planlegging  er usikkerhet. 

Mulighetsrommet ligger i kostnader som 

blir lavere enn antatt, samt at vi kan få 

større inntekter som følge av større 

oppslutning hos givere.

Gode planer, god 

etterlevelse og 

presis rapportering 

og avviksbehandling. 

Oppfølging av 

regnskapet sammen 

med øko.avd. Avtalt 

månedlige møter.

Månedlige 

møter.

Prosjekt-

leder

01.09.2020 3 2 6 6 Det dukker opp investeringsbehov vi ikke 

så ved oppstart. Pt i svært begrenset 

omfang og under kontroll. MVA-

problematikk er til juridisk vurdering. 

9 24.03.19 Valg av eiermodel Risiko kan reduseres ved operasjonell lease, 

men dette kan også gjøre kostnadene i drift 

høyere enn om vi tar risiko som eier.

3 3 9 9 Eierformen må avklares snarlig på 

bakgrunn av okonomisk 

analyse/beslutningsgrunnlag.

Etablere 

beslutningsgrunnlag.

09.04.2019 Økonomi-

direktør

01.05.2019 0 0 0 0 Avklart eier-modell og kjøp. Risiko 

eliminert.

10 24.03.19 Økte kostnader som følge av 

mangelfull nedskalering, 

avvikling og styring av andre 

prosjekter (slagambulansen 

Camp Torpomoen)

Mangelfull styring av disse ambisjonene kan 

medføre at nedskalering ikke skjer og at 

vesentlige tilleggskostnader kommer i tillegg 

til pågående prosjekter som slagambulansen 

og Camp Torpomoen.

3 4 12 12 Etablere klare valg, beslutninger som 

videreføres i form av tydleige prioriteringer 

som kommuniseres og implementeres.

Etablere 

beslutningsgrunnlag 

og beslutte.

01.06.2019 FoU- og 

økonomi-

direktør

01.11.2019 Budsjett 

2020

2 2 4 4 Nedskalering av enkelte FoU-prosjektet er 

realisert. Risikoen er redusert.

11 24.03.19 Kostnadsoverskridelser 

anskaffelse

Uforutsette kostnader ifm oppgradering og 

modifikasjon av helikopter- materiell

2 2 4 4 Postene følges opp i prosjektmøter mm. Løpende Flyoperativ 

fagsjef

01.06.2018 2 2 4 4 Det er foretatt noen tilleggsinvesteringer, 

godt innenfor akseptabelt nivå.

0 0

12 24.03.19 Manglende intern-

kommunikasjon

Manglende internkommunikasjon kan ramme 

organisasjonens behov for samordning og  

evnen til å fremstå samlet og koordinert i 

kommunikasjonen. Misforståelser og 

feikommunikasjon kan oppstå.

3 3 9 9 Etablere kommunikasjonsplan med klare 

rolle og ansvarsforhold i prosjektet.

Sørge for at risiko og 

tiltak ivaretas i 

prosjektplan. 

Etablere 

kommunikasjons-

plan iht gitte frister.

01.05.2019 Komm-

ansv.

01.09.2020 2 2 4 4 Egen kommunikasjonsplan er etablert og 

følges. Internkommunikasjon skjer 

gjennom intranett, allmøter og møter med 

alle avdelinger og selskaper. 

13 24.03.19 Svekkelse ift nasjonale og 

regionale helsemyndigheter og 

LAT HF.

Mangelende strategi, plan og presisjon i 

kommunikasjonen kan forringe forholdet til 

helsemyndighetene og ramme 

forutsetningene for drift av helikopteret.

3 4 12 12 Etablere kommunikasjonsplan med klare 

rolle og ansvarsforhold i prosjektet.

Sørge for at risiko og 

tiltak ivaretas i 

prosjektplan. 

Etablere 

kommunikasjons-

plan iht gitte frister.

01.05.2019 Prosjekt-

leder og 

komm. 

ansv

01.09.2020 2 4 8 8 Vi holder LAT HF godt orientert om 

fremdrfit, status og skissert bruk av 

helikoptret. Utviklingshelikoptret er tema på 

samarbeidsmøter med LAT HF (sist i 

samarbeidsmøte  14.10.19).

14 24.03.19 Provoserende budskap Gal eller upresis kommunikasjon kan initiere 

hendelseskjeder som eskalerer og rammer 

formålsarbeidet.

3 3 9 9 Etablere kommunikasjonsplan, disiplin i 

prosjektet og etterlevelse av definerte 

prinsipper for styring av kommunikasjon.

Etablere prosjekt og 

kommunikasjonspla

n, implementere/ 

innformere. 

01.05.2019 Prosjekt-

leder og 

komm. 

ansv

01.05.2019 2 3 6 6 Etablert kommunikasjonsplan som følges.

0 0

15 24.03.19 Mangelfull drifts og 

vedlikeholdsavtale

Mangler ved avtalen kan medføre mangel på 

kompetanse og kapasitet og nedprioritering 

av vedlikeholdet av denne maskinen ift 

produksjon av beredskap.

2 3 6 6 Etablering av vedlikeholdsavtalen må ses i 

sammenheng med etablering av 

driftsavtale med NLA AS. Arbeidet med 

denne avtalen må prioriteres.

Igangsette 

utarbeidelse av 

avtale med egen 

prosjektgruppe.

01.09.2019 Prosjekt-

leder

01.12.2019 2 3 6 6 Arbeidet med Managementavtalen er godt i 

gang, men ikke sluttført. Tentativ sluttdato 

medio november.

16 24.03.19 Svak eller uavklart reservedel 

og logistikkavtale med Airbus

Mangel på erfaring og kompetanse kan 

resultetere i en svak/dårlig avtale med Airbus. 

En svak avtale kan medføre venting på deler, 

høy AOG status og redusert tilgjengelighet på 

helikopteret. 

2 3 6 6 Innvolvere NLA AS i prosjektet og 

ferdigstillelsen av avtalen.

Tidlig innvolvering av 

NLA AS/Part M og 

Part 145.

01.06.2019 Flyoperativ 

fagsjef

01.11.2019 2 3 6 6 NLA AS er godt involvert i prosjektet, både 

faglig og ledelsesmessig.

17 24.03.19 Samarbeid LAT HF Dårlig samarbeid, innvolvering og 

kommunikasjon med LAT HF kan virke mot 

sin hensikt og negativt påvirke ønsket om 

etablering av offfentlig/ideelt samarbeid ved 

neste anbudsrunde.

3 5 15 15 Klar strategi for samarbeid og innvolvering 

av LAT HF i prosjektet. 

Etablere klare 

styringsmekanismer 

for nødvendig 

etterlevelse av planer 

og presisjon i 

arbeidet.

01.06.2019 GS 01.09.2020 2 5 10 10 Vi holder LAT HF godt orientert om 

fremdrfit, status og skissert bruk av 

helikoptret. Utviklingshelikoptret er tema på 

samarbeidsmøter med LAT HF (sist i 

samarbeidsmøte  14.10.19).

18 24.03.19 Samarbeid RHF Dårlig samarbeid, innvolvering og 

kommunikasjon med RHF kan virke mot sin 

hensikt og negativt påvirke ønsket om 

etablering av offfentlig/ideelt samarbeid ved 

neste anbudsrunde.

3 5 15 15 Klar strategi for samarbeid og innvolvering 

av relevante RHF i prosjektet. Presisjon i 

etterlevelsen av kommunikasjonsplanen 

og "single point of contact" i 

gjennomføringsfasen. Ivareta erfaringer fra 

TO-18.

Etablere klare 

styringsmekanismer 

for nødvendig 

etterlevelse av planer 

og presisjon i 

arbeidet.

01.06.2019 GS 01.09.2020 3 4 12 12 Kontakt med RHF gjøres sentralt i SNLA 

der utviklinghelikoptret er et agendapunkt.

Vi sliter med å få til møter med alle RHF 

(mangler Helse Sørøst og Helse Nord, 

men dette arbeidet skal prioriteres i Q).

19 24.03.19 Forsinkelser i 

utsjekksprogrammet

Forsinkelser pga manglende helikoptre, 

mulighet for personell å stille som avtalt mm.

2 4 8 8 Gode utsjekksplaner som kommuniseres 

med alle involverte i god tid.

Gode utsjekksplaner. 01.09.2017 Lars Erik 01.06.2018 2 3 6 6 Signaler fra Airbus onm at utsjekk er iht 

tidligere utsjekker på H145 T2. Følges opp 

i møte med Airbus 23.10.19

20 24.03.19 Simulator Uavklart model for trening i simulator kan 

forsinke utsjekk av piloter og bruk av 

helikopteret.

2 2 4 4 Avklare og definere treningskonsept, 

etablere avtale med relevant operatør av 

simulator.

Innarbeide aktivitet i 

prosjektplan.

01.07.2019 Erik 01.07.2019 0 0 0 0 Vi vil benytte erfarne piloter og HCMer og 

risiko anses eliminert.

21 24.03.19 Basekonsept For rask lansering av nye baselokasjoner kan 

føre til at man ikke er moden nok til å etablere 

vellykkede test-caser.

2 3 6 6 Mulighet og konseptsstudier bør 

ferdigstilles.

Innarbeides i 

prosjektplan

01.12.2019 Jan 01.12.2019 2 2 4 4 Hjemmebase og HUB for helikoptret er 

vurdert og det foreligger tre alternativer. 

Endelig løsning velges i forbindelse med 

inngåelse av Managementavtale med NLA 

AS.

22 24.03.19 Mangelfull definering av 

driftskonseptet.

Mangelfull definering av driftskonseptet kan 

forårsake manglende måloppnåelse av 

formål, motivasjon og tap av omdømme.

3 3 9 9 Endelige rammer for drif/formål må 

etableres og besluttes.

Rammer må 

besluttes og 

kommuniseres.

Kick-off april 2019

01.05.2019 GS 01.09.2020 3 3 9 9 Intern organisering er ikke endelig avklart.

Er ivaretatt i prosjektplanen. 

23 24.03.19 Manglende etterlevelse av 

rammene i prosjektet

Manglende etterlevelse av rammene for drift 

av helikopteret kan hemme ønsket utvikling 

og innfrielse av formål, tap av motivasjon og 

omdømme.

3 4 12 12 Besluttede rammer for drift må 

kommuniseres, implementeres og 

etterleves. Koordineringsansvar og rolle 

bør defineres.

Samordne og 

innlemme i 

kommunikasjonspla

n, gjennomføre.

01.05.2019 GS 01.05.2019 3 3 9 9 Dagens rammer etterleves og 

kommuniseres.

24 24.03.19 Mangelfull avtale med NLA AS Mangelfull avtale med NLA AS kan gi 

manglende tilgang til operative ressuser, 

vedlikeholdsressurser, kapasitet og  

prioriteringsproblemer.

3 3 9 9 Klar og definert avtale med NLA AS. Igangsette 

utarbeidelse av 

avtale med egen 

prosjektgruppe.

01.12.2019 Prosjekt-

leder

01.12.2019 2 3 6 6 Arbeidet med Managementavtalen er godt i 

gang, men ikke sluttført. Tentativ sluttdato 

medio november.

25 24.03.19 Uklart/uegnet crew konsept Uklart eller mangelfult crew konsept kan 

hindre ønsket utvikling og produskjon av 

formål.  Ramme motivasjon og ønsket 

omdømme.

3 3 9 9 Crew konseptet må fastlegges på 

bakgrunn av medvirkning og en 

behovsanalyse som beslutningsgrunnlag.

Etablere 

beslutningsgrunnlag.

01.09.2019 Prosjekt-

leder

01.12.2019 3 3 9 9 Punktet er uavklart og må besluttes ifm 

inngåelse av Mangamentavtale med NLA 

AS og etter omfang og behov for bruk av 

helikoptret i FoU og synlighetsarbeidet.

26 24.03.19 Utfordringer knyttet til ny 

overenskomst

Overenskomsten er ikke prosjektets ansvar, 

men utfordringer med denne vil kunne 

medføre endringer/forsinkelser i prosjektet 

som kan få betydning både for økonomi og 

tidsplanen. 

2 3 6 6 Etablere ønsket avtale model i daialog med 

NLA AS.

Innkorporere i 

prosjektplan.

 Jan 01.10.2019 2 3 6 6 Vi har hatt dialog med tillitsvalgte i NLA AS  

og antar at dette lar seg løse etter signaler 

derfra.

27 24.03.19 Manglende leveranse fra Airbus Forsinkelser i produksjonen hos Airbus. 2 4 8 8 Nøyaktige kravspesifikasjon i kontrakt, 

gode leveranseplaner. 

Tett oppfølging av leverandør.

Igangsette arbeidet 

med kontrakt og 

kravspesifikasjon. 

Samarbeide med 

NLA AS.

01.06.2019 Jan 01.06.2019 1 3 3 3 Airbus har god fremdrift, heikoptret er i 

produksjon. Manglende sertfisering kan 

imidlertid forsinke prosessen.

Neste møte med Airbus er 23.10.19.

28 24.03.19 Forsinkelser i arbeidet med 

medisinsk innredning

Aerolite kan bli forsinket i sitt 

innredningsarbeid for ett eller flere helikoptre.

3 4 12 12 Lære av erfaringene fra TO-18 for å sikre 

tett kontrakt med klare spesifikasjoner av 

tjeneste og leveransetidspunkter. Godt 

beskrevne rolle og ansvarsforhold i SNLA. 

Tett oppfølging av leverandører.

God kommunikasjon mellom ansvarlige i 

delprosjektene.

Etablere 

kontraktsprosessen, 

involvere NLA AS for 

å sikre læring og 

klare 

spesifikasjoner. 

01.09.2010 Jan 01.09.2019 3 4 12 12 Vi har god dialog med Aerolite, men 

erfaringenen tilsier at dette fortsatt er et 

risikopunkt både hos dem og fordi dette 

helikoptrets innredning må sertifiseres 

hos EASA (ny type helikopter).

29 24.03.19 Forsinket leveranse av verktøy 

og utstyr

Forsinket leveranse av verktøy og utstyr fra 

ulike leverandører.

1 3 3 3 Avklaringer ang. muligheter for bruktkjøp 

(LT Tech). Avtaleinngåelser i tide.

Etablere liste for 

kjøpsalternativer

01.12.2017 Lasse

Richard

01.06.2018 1 1 1 1 Ivaretatt.

30 24.03.19 Manglende sertifiseringer Sertifiseringer av ny konfigurasjon uteblir.

Forsinket godkjenning hos EASA.

2 5 10 10 Tett oppfølging av leverandører. Dialog 

med flyvesjef og teknisk sjef.

Plan for 

oppfølgingsmøter 

med Airbus.

01.08.2019 Erik 01.08.2019 2 5 10 10 I og med at dette anses å være en ny type 

helikopter kreves godkjenninger fra EASA. 

Disse ekommer våren 2020 og vil kunne 

påvirke leveransedato.

SUM RISIKO VURDERT PR 24.3.2019 71 94 240

240
54 72 159

159

HELIKOPTERLEVERANSE

Utviklingshelikopter TILTAK 
Sannsynlighet: 1= Meget liten,  2=Lav ,  3=Moderat,  4=Stor, 5= Svært stor. Tiltaksplan

VEDLIKEHOLD

SAMARBEID HELSEFORETAK

KOMMUNIKASJON

GENERELL RISIKO I PROSJEKTET

ØKONOMI

Revurdering pr 15.10.19

DRIFT

Vel-etablert team med gode rutiner. Vi har 

kapasitet og kompetanse til å ta oppgaver 

for hverandre dersom det skulle bli aktuelt. 

Arbeidet vil kunne ha god fremdrift selv om 

enkelt-personer av en eller annen grunn 

må ut av temaet. 

Risikohåndtering 
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Risikohåndtering 
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Risikohåndtering 





Spørsmål? 

erik.normann@norskluftambulanse.no 

Tel: +47 900 68 915 

mailto:erik.normann@norskluftambulanse.no

