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Svar på skriftlig spørsmål E21/20 fra Nordisk råd om oversyn av samtlige 
avtaler som gjelder grenseoverskridende ambulanse og syketransport i 

Norden 
 

Nordisk råds velferdsutvalg har den 22 juni 2020 stilt følgende skriftlig spørsmål til 

Nordisk ministerråd: 

 

 Samarbejdet på tværs af grænserne i Norden fungerer forskelligt afhængig 

af, om der er tale om brandbekæmpelse, politisamarbejde eller ambulance-

og sygetransporter. Fælles for dem er dog, at der er tale om håndtering af kri-

tiske funktioner på tværs af lande i Norden. Hvad ligger til grund for, at der 

ikke gælder ens vilkår, og at eksempelvis ambulance-og sygetransporter ikke 

i højere grad kan bevæge sig frit mellem landene?  

 

 Befolkningen i tyndt befolkede områder i Norden er afhængig af et godt sam-

arbejde på tværs af grænserne for at kunne føle sig trygge i situationer, hvor 

de behøver ambulance-og sygetransport. Hvilke forfatninger, regler og prak-

sis gør sig gældende for regulering af ambulance-og sygetransporter på 

tværs af grænserne i Norden?  

 

Svar fra Nordisk ministerråd  

 

Lik adgang til helse -og velferdstjenester for alle, uansett hvor man bor i Norden, er 

et prioritert område for Nordisk ministerråd.  De mange tynt befolkede områdene i 

de nordiske landene har særskilte utfordringer når det gjelder tilgang til helse -og 

sosialtjenester, og særlig i grenseområdene er et godt samarbeid med naboland / 

region av største viktighet for å effektivt kunne utnytte de ressurser som finnes, slik 

at nærmeste hjelpeinstans kan være på plass for å bistå pasienter når det oppstår 

sykdom eller ulykker. Ambulanse -og syketransporter beveger seg ofte over 

landegrensene i Norden for å sikre at hjelpen kommer dit den behøves hurtigst 

mulig, eller for å transportere pasienter hjem etter sykeopphold i et annet nordisk 

land.  

 

Det foreligger en rekke internasjonale, nordiske og bilaterale avtaler, samt 

veiledninger m.m., som sikrer at dette grenseoverskridende samarbeidet fungerer i 
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praksis. Likevel gjenstår det fremdeles noen juridiske hindringer for at den 

grenseoverskridende ambulanse -og syketransporten kan bevege seg helt fritt 

mellom landene.  

Hindringene gjelder for eksempel ulike kompetanse -og bemanningskrav for 

ambulansepersonell, forskrifter for håndtering av legemidler, forskrifter for 

veitrafikk, og ansvars -og tilsynsspørsmål. Til største delen er disse utfordringene løst 

gjennom særavtaler, dispensjonsordninger og overenskomster mellom regioner og 

helseforetak, men det arbeides også med å kartlegge problemomfanget, tilpasse 

eksisterende lovverk eller komme opp med nytt regelverk der det i dag ikke fungerer 

tilfredsstillende.  

 

Det finnes en rekke regler og avtaler med relevans for grenseoverskridende 

ambulanser og syketransporter i Norden, der i blant også for godtgjørelse av 

kostnader ved syketransporter. Det redegjøres kort for de mest sentrale avtalene 

under.  

 

 EU direktiv 2005/36/EF om annerkjennelse av yrkeskvalifikasjoner, som gjelder 

for alle EU og EØS land, beskriver rammene for hvordan autorisert 

helsepersonell kan arbeide på tvers av grensene i forbindelse med utøvelse av 

virksomhet. 

 

 Nordisk helseberedskapsavtale som har til hensikt å tilrettelegge for 

samarbeid mellom de nordiske land om å forberede og utvikle 

helseberedskapen i forhold til å håndtere kriser og katastrofer, herunder 

naturkatastrofer og hendelser (ulykker og terrorhandlinger). 

 

 Det nordiske redningssamarbeidet (NORDRED) er et samarbeid mellom de 

nordiske landene på sivilberedskapsområdet. NORDRED har primært fokus 

på operative oppgaver som f.eks. redningsinnsatser. 

 

 Den nordiske brannskademekanismen «Nordic Mass Burn Casualty» hvor det 

ved behov også inngår samarbeid om syketransporter  

 

 Den Nordiske trygdekonvensjonen fra 2012 hvor det i artikkel 7 stipuleres om 

erstatninger for merkostnader for (pasient)hjemreiser. 

 

Mer detaljert informasjon om situasjonen i de nordiske landene finnes vedlagt i 

annex. 

 

 

 

På vegne av Ministerrådet for Sosial- og helsepolitikk 

 

København 2. oktober 2020 
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Magnus Heunicke 

Sundheds- og ældreminister 
 

 

ANNEX  

 

Informasjon fra landene 

 

Danmark opplyser at det i juli 2019 ble innført en autorisasjonsordning for 

ambulansepersonell med en overgangsperiode med varighet til 2024, hvoretter alt 

ambulansepersonell vil bli autorisert av det danske pasientsikkerhetsbyrået. 

Ettersom ambulansepersonell ikke har et beskyttet virksomhetsområde, er de bare 

dekket av en tittelbeskyttelse. Ettersom ambulansepersonell dermed er en autorisert 

gruppe helsepersonell, kan utenlandsk ambulansepersonell ikke umiddelbart krysse 

grensen og operere i Danmark uten dansk autorisasjon. Hvis ambulanser fra andre 

nordiske land tar med legemidler, er dette regulert av den danske legemiddelloven.  

 

Utforming og bemanning av ambulanser i Danmark er regulert i Executive Order  

om ambulanser og opplæring av ambulansepersonell. Regelverket inkluderer både 

private og offentlige ambulanser og dermed også utenlandske ambulanser. Dette 

slår blant annet fast at ambulansen må være bemannet med minst to 

ambulansepersonell og at ambulansepersonellet må kunne inkluderes i samarbeid 

med andre deltakere i beredskapstjenester, sykehustjenester, politi og 

redningstjenester m.m. Hvis ambulanser fra nordiske land kjører i Danmark, krever 

det dermed at mannskapet har litt kunnskap til prehospitalområdet, 

sykehusstrukturen og andre beredskapstjenester. 

 

For regioner nær grensene er det mulig å på forhånd inngå bilaterale avtaler med de 

aktuelle landene / regionene (f.eks. mellom Region Hovedstaden og Skåne og Region 

Syddanmark og Nord-Tyskland) og dermed ha oppnådd dansk autorisasjon for 

personalet og har avtaler for forvaltningen før sykehus mv. på plass. Med hensyn til 

danske ambulanser og deres funksjon i andre nordiske land, må dette avklares av 

helsemyndighetene i de aktuelle nordiske landene. Når det gjelder syketransporter 

ser den danske Sundhedsstyrelsen ikke umiddelbart noen hindringer i forhold til å 

krysse grenser i Norden. I tillegg kan det nevnes at Region Hovedstaden i Danmark 

har et formalisert samarbeid med Region Skåne i Sverige om gjensidig assistanse ved 

større ulykker, og at det pågår et arbeid mellom disse regionene for å få et felles 

akuttlegehelikopter over Øresund og det sydlige Sverige. Region Hovedstadens 

akuttberedskap har i tillegg en skriftlig veiledning for dansk utrykningskjøring i 

Sverige, og for svensk utrykningskjøring i Danmark. 

 

Finland opplyser at grenseoverskridende akutthelsetjenester til og fra Sverige og 

Norge forekommer i Lapplands helsetjenestedistrikt i Nord-Finland. Norsk 

luftambulanse (med lege) kommer fra Tromsø til Lappland flere ganger i året, og 

helsetjenestedistriktene i Lappland og Länsi-Pohja i Finland har avtaler om akutt-

helsehjelp over grensen til Norrbotten i Sverige. Ved behov kjører ambulanser over 

Torneälven mellom Finland og Sverige uten problemer. De finske 
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helsetjenestedistriktene og svenske regionene har kommet overens om 

kostnadsfordeling. 

  

Videre opplyser Finland at man i 2019 gjorde en utredning om vilkår for å tilby 

syketransporttjenester i Finland for utenlandske virksomheter (fra EU og EFTA land). 

Samme regler og forutsetninger for virksomhet gjelder for både nasjonale og 

utenlandske tjenesteytere, men det kreves en særskilt tillatelse for å yte 

syketransporttjenester, og tjenesteleverandører skal oppfylle visse krav. Utenlandske 

tjenesteleverandører kan søke om tillatelse, men det kan være vanskelig å oppfylle 

de samme kravene som de nasjonale tjenesteleverandørene.  

 

Island opplyser at de har kontrakt med fire lokale flyselskaper, Flugfélagið Ernir 

Landhelgisgæslan, Mýflug og Norlandair som flyr pasienter, for det meste islandske,  

til og fra Island. I tillegg brukes det noen ganger nordiske flyselskaper. Pasienter som 

oppsøker behandling i andre nordiske land anvender for det meste rutefly til 

København og Stockholm. Island har også kontrakt med sykehus i Göteborg om 

pasienter som skal ha transplantasjonsbehandling. Island opplyser videre at det ikke har 

vært noen problemer med ambulanseflytransport under Corona-krisen.  

 

Norge opplyser at grenseoverskridende ambulanse -og syketransporter i Norge er 

fordelt på de tre regionene Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør Øst som 

dekkes av en rekke ulike avtaler og praksis som det redegjøres nærmere for i 

følgende avsnitt. 

 

Helse Nord har interregionale avtaler med naboregionene om bilambulanser hvor 

avtalene regulerer praksis i forhold til ulike bestemmelser i de enkelte land/regioner. I 

tillegg finnes en avtale om helikopter ambulanse mellom Norge-Sverige langs hele 

grensen. Formålet er at befolkningen skal få et godt tilbud etter behov på tvers av 

landegrensene, og bistand forutsetter at det er tilgjengelig ressurs i nabolandet.  

 

Helse Midt-Norge har i flere år hatt en gjensidig avtale med Jämtland Län om 

ambulanseberedskap sammen med andre avtaler om gjensidig hjelp og støtte over 

grensen på andre beredskapsområder. Dagens gjeldende avtale er fra 2010 og angir 

at avtalepartene kan be om ambulanseressurser ved behov. Avtalen fungerer godt på 

det operative nivået og ambulanseressursene fra Midt-Norge brukes forholdsvis ofte 

på svensk område. Tidligere omfattet avtalen også luftambulansetjenesten, men 

denne delen ble skilt ut i egen avtale fra 2013.  

 

Helse Sør-Øst er kjent med følgende avtaler for grensesamarbeid som berører deres 

helseforetak: En avtale mellom Danmark, Finland, Sverige og Norge om samarbeid 

over territorialgrensen for bl.a. bistand i form av redningstjeneste ved 

ulykkeshendelser samt en avtale fra 2014 mellom de fire regionale helseforetakene 

og følgende landsting: Värmland, Västra Götaland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten 

og Norrbotten om grensesamarbeid for ambulansehelikopter, hvor intensjonen er å 

bruke eksisterende ambulansehelikopter- og sykehusressurser optimalt uten at 

landegrensen skal være noe hinder.  
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I tillegg finnes det retningslinjer for grenseoverskridende samvirke for 

nødkommunikasjon for Nødnett og tilsvarende «Rakel» på svensk side.   

 

I Helse Sør-Øst er grensesamarbeid hovedsakelig aktuelt for Sykehuset Innlandet HF 

og Sykehuset Østfold HF. Sykehuset Østfold HF samarbeider med Västra Götalands 

Läns Landsting, med basis i ovennevnte avtaler. Mellom Dalarna, Värmland og 

tidligere Hedmark, nå Innlandet, er det i tillegg etablert et Grenseredningsråd. 

Sykehuset Innlandet HF deltar på møter i rådet, og dette bidrar til gode 

samarbeidsløsninger i den akuttmedisinske kjede. 

 

Grenseredningsrådet har sitt utspring i den tidligere nevnte Nordred-avtalen, og 

rådets funksjon og sammensetning er beskrevet nærmere på nettsiden til 

Fylkesmannen i Innlandet: 

https://www.fylkesmannen.no/nn/innlandet/samfunnstryggleik-og-

beredskap/krisehandtering-og-samordning/grenseredningsradet/  

 

Norge opplyser videre at grensesamarbeidet har noen utfordringer knyttet til ulikt 

regelverk. Dette er særlig knyttet til kompetansekrav for autorisasjon for 

helsearbeider (ambulansepersonell). Sverige har krav om at ambulansepersonell skal 

ha utdanning på bachelor-nivå, dvs. sykepleier med videreutdanning innen 

«ambulansesjukvård». Dette innebærer at norske ambulansefagarbeidere som har 

utdanning på videregående skole-nivå, ikke får svensk autorisasjon med dagens 

regelverk. Det arbeides fra svensk side for å få til en løsning som gjør det mulig for 

norske ambulansefagarbeidere å bistå lovlig på svensk side.  

 

På norsk side har Helsedirektoratet gjort unntak fra hovedregelen i 

helsepersonelloven om at den som benytter beskyttet tittel, skal ha norsk 

autorisasjon eller lisens. Unntaket gjelder helsepersonell med 

autorisasjon/legitimasjon i Sverige eller Finland som er offentlig ansatt og som 

arbeider langs grensen til Norge. Disse kan uten norsk autorisasjon eller lisens utøve 

sin virksomhet også i tilgrensende norske kommuner, jf. 

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-

kommentarer/vilkar-for-autorisasjon-lisens-og-spesialistgodkjenning#paragraf-50-

grenselisens  

Norge mener den norske unntaksbestemmelsen synes hensiktsmessig i grensestrøk 

med lange avstander og spredt befolkning der helsehjelp raskest kan ytes av offentlig 

ansatt svensk eller finsk helsepersonell.  

 

En annen problemstilling som er påpekt i det prehospitale fagmiljøet i Norge gjelder 

tolldeklarasjon av medikamenter som er om bord i ambulansene ved grensekryssing. 

Det er etablert en dispensasjonsordning i Lov om toll og vareførsler, som muliggjør at 

luftambulansene kan krysse grensen uten å lande for tollklarering. Bilambulansene 

(landtransport) har derimot ikke tilsvarende dispensasjonsordning, noe som 

innebærer potensielt lovbrudd ved kryssing av grensen.  

 

https://www.fylkesmannen.no/nn/innlandet/samfunnstryggleik-og-beredskap/krisehandtering-og-samordning/grenseredningsradet/
https://www.fylkesmannen.no/nn/innlandet/samfunnstryggleik-og-beredskap/krisehandtering-og-samordning/grenseredningsradet/
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/vilkar-for-autorisasjon-lisens-og-spesialistgodkjenning#paragraf-50-grenselisens
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/vilkar-for-autorisasjon-lisens-og-spesialistgodkjenning#paragraf-50-grenselisens
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/vilkar-for-autorisasjon-lisens-og-spesialistgodkjenning#paragraf-50-grenselisens
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Sverige opplyser at grensesamarbeidet mellom Norge og Sverige i disse spørsmål i 

prinsippet berører alle regioner langs den svensk-norske grensen, fra Västra 

Götalandregionen til Norrbotten. I region Skåne gjelder det danske ambulanser som 

kjører mellom Bornholm, via Sverige, og fastlandet i Danmark, men også transporter 

mellom sykehusene i Skåne og Danmark. I Norrbotten handler det også om 

samarbeid med finske ambulanser.  

 

Den svenske regjeringen har den 5 mars 2020 gitt Socialstyrelsen i oppdrag å 

identifisere og beskrive juridiske hindringer i sykeambulansetjenesten som passerer 

Sveriges landegrenser mot Norge, Danmark og Finland. Allerede identifiserte hinder 

gjelder ulike kompetanse -og bemanningskrav for ambulansepersonell, forskrifter for 

håndtering av legemidler, forskrifter for veitrafikk, og ansvars -og tilsynsspørsmål. 

Myndighetene skal belyse og analysere eventuelle andre problemstillinger som er 

nødvendige for å gjøre grenseoverskridende ambulansetjenester mulig. I oppdraget 

inngår det også at ved behov gi forslag til ny lovgivning eller forslag til hvilke 

tilpasninger av lovverket som kreves for å sikre god, sikker og kostnadseffektiv 

grenseoverskridende ambulansehelsetjenester. 

 

Transportstyrelsen og Läkemedelsverket skal bistå Socialstyrelsen med 

kunnskapsgrunnlaget som inneholder beskrivelser, analyser og vurderinger av de 

juridiske hinder som identifiseres og ved behov ta frem forslag til lovendringer 

innenfor respektive myndighetsområder. Socialstyrelsen skal redegjøre for 

oppdraget til regjeringen (Socialdepartementet) senest den 16 desember 2021.  

 

Færøyene opplyser at de ikke er kjent med noen generell avtale eller regelverk i 

Norden om ambulanse - og syketransport. Færøyene har forhandlet og inngått 

avtaler med private leverandører. I tillegg til å ha en avtale om å kunne ansette en 

pilot fra Atlantic Airways, har det færøyske sykehusvesen avtaler med 

ambulanseselskaper i Danmark og Island. Det kan nevnes i denne sammenheng at 

det færøyske sykehusvesenet har en avtale med ambulanseselskapet Nordlandair i 

Akureyri og North Flying og Joinjet i Danmark. 

 

I tillegg har det færøyske sykehusvesenet et samarbeid med et selskap i Sverige, 

Stabilitas, som har avtaler for ambulansepiloter i Norden, samt England, Tyskland og 

Sveits. For innenriks ambulansetransport i Danmark har det færøyske 

sykehusvesenet en avtale med det private selskapet Falck. 


