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Svar við skriflegri fyrirspurn E21/20 frá Norðurlandaráði um endurskoðun á 
öllum samningum sem varða sjúkraflutninga yfir landamæri 
 

Velferðarnefnd Norðurlandalandaráðs beindi eftirfarandi skriflegu fyrirspurn til 

Norrænu ráðherranefndarinnar þann 22. júní 2020: 

 

• Samstarfi þvert á landamæri á Norðurlöndum er ólíkt háttað eftir því hvort 

um er að ræða slökkvistarf, lögreglusamstarf eða sjúkraflutninga. Í öllum 

tilvikum er um að ræða áríðandi starfsemi þvert á Norðurlönd. Hver er ástæða 

þess að ekki gilda sömu skilyrði og að til að mynda sjúkraflutningar geti ekki 

farið frjálst milli landanna?  

 

• Öryggi íbúa í strjálbýli á Norðurlöndum er undir því komið að löndin eigi gott 

samstarf við aðstæður þegar þörf er á sjúkraflutningum. Hvaða aðstæður, 

reglur og starfsvenjur eiga við um sjúkraflutninga þvert á landamæri á 

Norðurlöndum?  

 

Svar Norrænu ráðherranefndarinnar  

 

Jafnt aðgengi allra að heilbrigðis- og velferðarþjónustu óháð búsetu á Norðurlöndum 

er forgangsverkefni Norrænu ráðherranefndarinnar. Á hinum mörgu strjálbýlis-

svæðum Norðurlanda eru sérstakar áskoranir varðandi aðgengi að heilbrigðis- og 

félagsþjónustu. Einkum á landamærasvæðum skiptir gott samstarf við nágranna-

landið/ -svæðið afar miklu máli til að geta nýtt sem best þær auðlindir sem eru fyrir 

hendi og að sú hjálp sem er nálægust berist til aðstoðar sjúklingum þegar veikindi eða 

slys steðja að. Sjúkraflutningar fara oft yfir norræn landamæri til að tryggja að hjálpin 

berist eins hratt og kostur er, eða til að flytja sjúklinga heim að lokinni sjúkrahúsvist 

annars staðar á Norðurlöndum.  

 

Í gildi eru ýmsir alþjóðlegir, norrænir og tvíhliða samningar, einnig viðmiðunarreglur 

o.fl. sem eiga tryggja að samstarf yfir landamæri gangi snurðulaust fyrir sig. Engu að 

síður eru lagalegar hindranir fyrir því að sjúkraflutningar fari algjörlega frjálst milli 

landa.  

Hindranirnar felast meðal annars í því að gerðar eru ólíkar kröfur um færni og 

mönnun sjúkraflutningastarfsliðs, að reglugerðir um meðhöndlun lyfja eru ólíkar, 
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einnig reglugerðir um umferð á vegum og um atriði sem varða ábyrgð og eftirlit. 

Flestar áskoranir eru leystar með sérstökum samningum, undanþágum og 

samningum milli svæðisyfirvalda og heilbrigðisstofnana auk þess sem unnið er að því 

að kortleggja umfang vandans, aðlaga gildandi löggjöf og semja nýjar reglugerðir ef 

þeim gömlu er ábótavant.  

 

Ýmsar reglur og samningar gilda um sjúkraflutninga milli Norðurlanda, þar á meðal 

um greiðslu kostnaðar vegna sjúkraflutninga. Hér verður greint stuttlega frá helstu 

samningum.  

 

• Tilskipun ESB 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi gildir í 

öllum ESB- og EES-löndum. Hún setur rammana um hvernig löggilt 

heilbrigðisstarfsfólk getur sinnt sínum störfum þvert á landamæri. 

 

• Norrænum samningi um heilbrigðisviðbúnað er ætlað að stuðla að samvinnu 

milli Norðurlandanna vegna undirbúnings og þróunar á heilbrigðisviðbúnaði 

með tilliti til viðbragða við hættuástandi og hamförum, að meðtöldum 

náttúruhamförum og atvikum (slysum og hryðjuverkaárásum). 

 

• Norrænt samstarf um björgunarmál (NORDRED) er samstarf Norðurlandanna á 

sviði almannavarna. NORDRED felst aðallega í aðgerðum, t.a.m. björgunar-

starfi. 

 

• Norræna brunatjónaáætlunin „Nordic Mass Burn Casualty“ felur í sér samstarf 

um sjúkraflutninga þegar þörf krefur.  

 

• Í 9. gr. Norðurlandasamnings um almannatryggingar frá árinu 2012  er bundið 

fastmælum um hvernig standa skuli straum af aukakostnaði við heimferð 

sjúklings til búsetulandsins. 

 

Ítarlegri upplýsingar um stöðuna í löndunum er að finna í viðauka. 

 

 

 

Fyrir hönd Norrænu ráðherranefndarinnar um félags- og heilbrigðismál, 

 

Kaupmannahöfn, 2. október 2020 

 

 

Magnus Heunicke 

ráðherra heilbrigðis- og öldrunarmála 
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VIÐAUKI  

 

Upplýsingar frá löndunum 

 

Danmörk upplýsir að reglur hafi gengið í gildi í júlí 2019 um starfsleyfi sjúkraflutninga-

manna tímabundið til ársins 2024, en að því tímabili loknu þurfa allir sjúkraflutninga-

menn starfsleyfi frá dönskum sjúklingaöryggisyfirvöldum. Starfssvið sjúkraflutninga-

manna er ekki verndað, eingöngu starfsheiti þeirra er verndað. Sjúkraflutningamenn 

eru löggilt heilbrigðisstarfsfólk og af þeim sökum geta erlendir sjúkraflutningamenn 

ekki komið inn í landið og sinnt sínum störfum í Danmörku án dansks starfsleyfis. Um 

sjúkrabíla frá öðrum Norðurlöndum sem hafa lyf meðferðis gilda dönsk lyfjalög.  

 

Um hönnun og mönnun sjúkrabíla í Danmörku gilda reglur í tilskipun  

um sjúkraflutninga og menntun sjúkraflutningamanna. Reglugerðin á bæði við um 

einkarekna og opinbera sjúkrabíla, þar á meðal erlenda sjúkrabíla. Þar stendur að 

sjúkrabifreið skuli mönnuð eigi færri en tveimur sjúkraflutningamönnum og að 

sjúkraflutningamenn teljist með í samstarfi annarra aðila í viðbúnaðarþjónustu, 

sjúkrahúsþjónustu, lögreglu, björgunarþjónustu o.fl. Ef sjúkrabílar frá öðrum Norður-

löndum aka um í Danmörku er þess krafist að áhöfnin þekki til bráðaþjónustu utan 

sjúkrahúss (prehospital), uppbyggingu sjúkrahúsa og annarrar viðbúnaðarþjónustu.  

 

Á landamærasvæðum geta viðkomandi lönd/ svæðisyfirvöld samið fyrirfram tvíhliða 

(t.d. Region Hovedstaden í Danmörku við svæðisyfirvöld á Skáni eða Region 

Syddanmark við yfirvöld í Norður-Þýskalandi). Á þann hátt má tryggja að starfsfólkið 

hafi danskt starfsleyfi og að gengið hafi verið frá samningum um stjórnun flutninga á 

leiðinni á sjúkrahúsið. Varðandi danska sjúkrabíla og störf þeirra annars staðar á 

Norðurlöndum þá þarf að semja um slíkt við heilbrigðisyfirvöld í viðkomandi landi. 

Þegar um sjúkraflutninga er að ræða telja dönsk heilbrigðisyfirvöld, Sundheds-

styrelsen, ekkert koma í veg fyrir að þeir fari yfir landamæri á Norðurlöndum. Til 

viðbótar má geta þess að Region Hovedstaden í Danmörku á formlegt samstarf við 

Region Skåne í Svíþjóð um að veita gagnkvæma aðstoð ef stórslys verða, eins vinna 

yfirvöld á þessum svæðum saman að því að fá sameiginlegar neyðarlæknaþyrlur yfir 

Eyrarsund og Suður-Svíþjóð. Hjá neyðarviðbúnaði Region Hovedstaden er einnig að 

finna skriflegar leiðbeiningar fyrir dönsk ökutæki sem sinna útköllum í Svíþjóð og fyrir 

sænsk ökutæki sem sinna útköllum í Danmörku. 

 

Finnland upplýsir að bráðaþjónusta sé veitt yfir landamæri Svíþjóðar og Noregs í 

heilbrigðisumdæmi Lapplands í Norður-Finnlandi. Norsk sjúkraflugvél (með lækni) 

kemur oft á ári frá Tromsø til Lapplands og finnsku heilbrigðisumdæmin í Lapplandi 

og Länsi-Pohja hafa samið við Norðurbotn í Svíþjóð um bráðaþjónustu yfir landa-

mærin. Þegar þörf krefur aka sjúkrabílar vandræðalaust yfir Torneána milli Finnlands 

og Svíþjóðar. Finnsku heilbrigðisumdæmin og sænsk svæðisyfirvöld hafa samið um 

skiptingu kostnaðarins. 

  

Þá greinir Finnland frá því að á árinu 2019 hafi verið gerð könnun á aðstöðu erlendra 

fyrirtækja til að bjóða upp á sjúkraflutninga í Finnlandi (frá ESB- og EES-löndum). 
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Sömu reglur og kröfur til starfseminnar gilda jafnt fyrir innlenda og erlenda þjónustu-

aðila þar sem krafist er sérstaks leyfis til að annast sjúkraflutninga auk þess sem 

þjónustuaðilar þurfa að uppfylla ákveðnar kröfur. Erlendir þjónustuaðilar geta sótt 

um leyfi en það getur reynst erfitt að uppfylla sömu kröfur og innlendir þjónustu-

aðilar.  

 

Ísland upplýsir að samið hafi verið við fjögur flugfélög á svæðinu, Flugfélagið Erni, 

Landhelgisgæsluna, Mýflug og Norlandair um flug með sjúklinga, aðallega íslenska, 

til og frá Íslandi. Stundum er einnig leitað til norrænna flugfélaga. Sjúklingar sem 

sendir eru til lækninga annars staðar á Norðurlöndum fara yfirleitt með áætlunarflugi 

til Kaupmannahafnar eða Stokkhólms. Ísland hefur einnig samið við sjúkrahús í Gauta-

borg um sjúklinga sem fara í líffæraflutninga. Ísland greinir jafnframt frá því að engar 

hömlur hafi verið á sjúkraflugi frá því að COVID-19 faraldurinn braust út.  

 

Noregur upplýsir að sjúkraflutningar yfir landamæri í Noregi skiptist á þrjú heilbrigðis-

umdæmi; Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst. Um þá gildi ýmsir 

samningar og starfsvenjur sem gert verður nánar grein fyrir í næsta kafla. 

 

Helse Nord hefur samið við nágrannasvæðin um sjúkraflutninga þar sem fram kemur 

hvernig skuli að þeim er staðið í samræmi við ýmis ákvæði í löndunum/ á svæðunum. 

Þá hafa Noregur og Svíþjóð samið um sjúkraþyrluflug milli á landamærasvæða 

landanna. Markmiðið er að tryggja almenningi góða þjónustu og aðstoð handan 

landamæranna ef þörf krefur að því tilskildu að hún sé fyrir hendi.  

 

Heilbrigðisumdæmið Helse Midt-Norge hefur um áraraðir gert gagnkvæman samning 

við svæðisyfirvöld í Jamtalandi í Svíþjóð um viðbúnað til sjúkraflutninga og aðra 

samninga um gagnkvæma hjálp og aðstoð landanna á öðrum sviðum viðbúnaðar. 

Núgildandi samningur er frá árinu 2010 en þar segir að samningsaðilar geti beðið um 

sjúkraflutninga þegar þörf krefur. Samningurinn gengur vel í verki og sjúkrabílar frá 

Mið-Noregi eru tiltölulega oft kallaðir út til Svíþjóðar. Áður náði samningurinn einnig 

utan um sjúkraflug en árið 2013 var gerður sérstakur samningur um þann hluta 

samstarfsins.  

 

Heilbrigðisumdæminu Helse Sør-Øst er kunnugt um eftirfarandi samninga sem 

snerta landamærasamstarf umdæmisins: Samning milli Danmerkur, Finnlands, 

Svíþjóðar og Noregs um samstarf þvert á landamæri um m.a. björgunaraðstoð þegar 

slys ber að og samning fjögurra heilbrigðisumdæma við eftirfarandi svæðisráð (sæ. 

landsting) frá árinu 2014: Vermaland, Vesturgautland, Dalarna, Jamtaland, Vestur-

botn og Norðurbotn um landamærasamstarf um sjúkraþyrlur með því markmiði að 

nýta sjúkraþyrlur og sjúkrahús eins vel og hægt er án landamærahindrana.  

 

Auk þess má nefna viðmiðunarreglur um samstarf neyðarlínunnar Nødnett í Noregi 

og Rakel í Svíþjóð.  

 

Í heilbrigðisumdæminu Helse Sør-Øst eru það einkum Sykehuset Innlandet HF og 

Sykehuset Østfold HF sem eiga samstarf yfir landamæri. Sykehuset Østfold HF á 
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samstarf við svæðisráð Vesturgautlands sem byggist á fyrrnefndum samningum. Þá 

hefur Grenseredningsrådet (ráð um björgunarmál á landamærasvæðum) verið sett á 

laggirnar en að því koma svæðisyfirvöld í Dalarna, Vermalandi og Innlandet sem áður 

hét Heiðmörk. Sykehuset Innlandet HF tekur þátt í fundum ráðsins og stuðlar það að 

góðum samstarfslausnum í bráðaþjónustukeðjunni. 

 

Grenseredningsrådet á rætur sínar að rekja til NORDRED-samningsins sem áður var 

getið en nánar er greint frá starfi og skipan ráðsins á heimasíðu sýslumannsins í 

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

beredskap/krisehandtering-og-samordning/grenseredningsradet/  

 

Þá greinir Noregur frá því að ólíkar reglugerðir hafi torveldað landamærasamstarfið. 

Á það einkum við um hæfnikröfur vegna löggildingar heilbrigðisstarfsfólks (sjúkra-

flutningamanna). Svíþjóð krefst menntunar á bakkalárstigi fyrir sjúkraflutningamenn, 

það er sjúkraliðapróf með framhaldsmenntun á sviði „hjúkrunar í sjúkraflutningum“. Í 

því felst að norskir sjúkraflutningamenn sem eru með menntun á framhaldsskólastigi 

fá ekki sænskt starfsleyfi samkvæmt núgildandi reglum. Í Svíþjóð er verið að vinna að 

lausn sem myndi gera norskum sjúkraflutningamönnum kleift að veita löglega aðstoð 

Svíþjóðar megin.  

 

Í Noregi hafa heilbrigðisyfirvöld, Helsedirektoratet, veitt undanþágu frá meginreglu í 

lögum um heilbrigðisstarfsfólk á þá leið að sá sem ber verndað starfsheiti þarf að vera 

með norskt starfsleyfi. Undanþágur eru veittar opinberu heilbrigðisstarfsfólki með 

löggildingu/ starfsleyfi í Svíþjóð eða Finnlandi sem starfar meðfram landamærum 

Noregs. Starfsfólkið getur einnig starfað í aðliggjandi norskum sveitarfélögum án 

þess að hafa norskt starfsleyfi sbr. 

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

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

grenselisens  

Noregur telur norska undanþáguákvæðið henta á strjálbýlum landamærasvæðum þar 

sem fjarlægðir eru miklar og aðstoð opinberra heilbrigðisstarfsmanna í Svíþjóð eða 

Finnlandi er næst við höndina.  

 

Þá er bent á annan vanda í bráðaþjónustu utan sjúkrahúss í Noregi en það er 

tollskoðun á lyfjum sem sjúkrabílar hafa meðferðis þegar ekið er yfir landamæri. 

Komið hefur verið á undanþágureglu í tollalögum sem gerir sjúkraflugi kleift að fara 

yfir landamæri án þess að þurfa að lenda til tollskoðunar. Í sjúkraflutningum á landi 

(sjúkrabílum) er hins vegar engin sambærileg undanþáguregla og fyrir vikið eru lög 

hugsanlega brotin þegar ekið er yfir landamæri.  

 

Svíþjóð upplýsir að samstarf Noregs og Svíþjóðar á þessu sviði varði í raun öll svæðis-

yfirvöld meðfram sænsk-norsku landamærunum allt frá Vesturgautlandi til Norður-

botns. Á Skáni á það við um danska sjúkrabíla sem aka milli Borgundarhólms og 

Sjálands gegnum Svíþjóð en einnig flutninga milli sjúkrahúsa á Skáni og í Danmörku. Í 

Norðurbotni á það einnig við um samstarf við finnska sjúkrabíla.  

 

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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Sænska ríkisstjórnin fól þann 5. mars 2020 félagsmálayfirvöldum, Socialstyrelsen, að 

greina og lýsa lagalegum hindrunum í sjúkraflutningum yfir landamæri Svíþjóðar til 

Noregs, Danmerkur og Finnlands. Hindranir sem þegar hafa verið nefndar eru að 

gerðar eru ólíkar kröfur um færni og mönnun sjúkraflutningastarfsliðs, að reglugerðir 

um meðhöndlun lyfja eru ólíkar, einnig reglugerðir um umferð á vegum og um atriði 

sem varða ábyrgð og eftirlit. Yfirvöld eiga að skýra og greina hugsanlegar aðrar 

áskoranir svo til að greiða fyrir sjúkraflutningum milli landa. Í því felst einnig ef þörf 

krefur að leggja fram tillögur um nýja löggjöf eða hvernig breyta þurfi lögum til að 

tryggja góða, örugga og hagkvæma sjúkraflutninga yfir landamæri. 

 

Transportstyrelsen (samgönguyfirvöld) og Läkemedelsverket (lyfjastofnun) eiga að 

leggja Socialstyrelsen lið með þekkingu sem felst í að skýra, greina og meta lagalegar 

hindranir sem komið hafa í ljós og leggja til þegar þörf krefur breytingar á lögum sem 

eru á valdsviðum viðkomandi yfirvalda. Socialstyrelsen á að gefa ríkisstjórninni 

(Socialdepartementet) skýrslu um starfið eigi síðar en 16. desember 2021.  

 

Færeyjarnar upplýsa að þar sé ekki vitað um neina almenna samninga eða reglur á 

Norðurlöndum um sjúkraflutninga. Færeyjar hafa gert samninga við einkaaðila. Auk 

samnings um að geta ráðið flugstjóra frá Atlantic Airways hefur færeyska sjúkrahús-

kerfið samið við sjúkraflutningafyrirtæki í Danmörku og á Íslandi. Í því sambandi má 

geta þess að færeyska sjúkrahúskerfið hefur gert samning við sjúkraflutninga-

fyrirtækið Norlandair á Akureyri og North Flying og Joinjet í Danmörku. 

 

Auk þess á færeyska sjúkrahúskerfið samstarf við fyrirtæki í Svíþjóð, Stabilitas, sem 

er með samninga við sjúkraflugstjóra á Norðurlöndum ásamt Bretlandi, Þýskalandi 

og Sviss. Færeyska sjúkrahúskerfið hefur samið við einkafyrirtækið Falck um sjúkra-

flutninga innan Danmerkur. 


