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En erfaren Svensk operatör övertar ambulansflyget i Norge
Babcock Scandinavian AirAmbulance AB har blivit tilldelat kontraktet för det norska
ambulansflyget. Kontraktet gäller perioden 1 juli 2019 till mitten på 2025 med möjlig
förlängning till sommaren 2030.
- Som grundare, delägare och verkställande direktör i Babcock Scandinavian AirAmbulance
(BSAA) är det med ödmjukhet och stolthet som jag mottog beskedet om att vårt bolag blivit
tilldelat som ny ambulansflygoperatör i Norge säger Henry Hansen. Som norrman uppväxt i
norra Norge vet jag hur mycket flygambulanstjänsten innebär för människorna i Norge.
Babcock Scandinavian AirAmbulance AB ska bygga upp en komplett ambulansverksamhet i
Norge med huvudkontor i Tromsö. Vi erbjuder den mest moderna och miljömässiga
ambulansflygplansflottan i världen med Beechcraft B250 och en jetmaskin från Cessna.
Flygplanen utrustas med omfattande medicinteknisk utrustning för att kunna erbjuda en
mycket bra vård. Vi bygger också en simulator för flygträning i Oslo. Bemanningen av
flygplanen kommer vara dygnet runt året runt.
Flygambulansen skapar jämlikhet och trygghet i ett land med utspridd befolkning i ett
långsträckt land. Tjänsten erbjuder trygghet för de som har långa transportvägar till
sjukhusen och den ger en större närhet till specialistvård, och gör det möjligt för alla att få ett
liknande vårdutbud säger Henry Hansen
Babcock Scandinavian AirAmbulance AB har lång erfarenhet av ambulansflyg i Norden med
liknande upplägg med propellerplan, samt just av den flygplanstypen B250 som Norge har
valt. Utöver det har vi sedan 2007 även erfarenhet av att flyga jetmaskin.
Den mix som det Norska kontraktet innebär med propellerplan och jetflyg är en mycket
effektiv och samhällsekonomisk lösning.
Vi har ett omfattande fokus på Hälsa, miljö och säkerhet för både patienter och personal,
som det enda nordiska bolaget har vi den högsta medicinska certifieringen för
Luftambulanstjänst – EURAMI. Tillsammans med våra egna operationer i Sverige och
Finland och våra brittiska huvudägares erfarenheter kan vi försäkra oss om att kunna
leverera en riktigt bra luftambulanstjänst till Norge.
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Om Babcock Scandinavian AirAmbulance AB:









40 års erfarenhet med Luftambulans
200 anställda
14 baser
20 luftfartyg
14 års erfarenhet med egen flyg/ambulans koordineringscentral
13 000 årliga flygtimmar
12.780 EMS uppdrag årligen
40 års flygmedicinsk erfarenhet

Om Babcock International – bolagets brittiska ägare:






Etablerat 1891
Årsomsättning 4,8 miljarder GBP
Aktierna är noterade på Londonbörsen
Storbritanniens ledande ingenjör, support och service bolag. Huvudkontor
i London
Mer än 35 000 anställda

Om Babcock Aviation:









En av världens 3 största leverantörer av uppdragskritiska tjänster
Mer än 59.000 ambulansuppdrag och 1400 räddningsuppdrag
Drygt 200 000 årspassagerare transporterade till olje- och gasplattformar
Årsomsättning ca 550 miljoner GBP
Drygt 6 000 brand och räddningsoperationer i Spanien, Italien, Portugal och
Australien
Omkring 3 200 medarbetare
Över 270 baser i 14 länder
Cirka 400 Luftfartyg som flyger drygt 130 000 timmar per år

