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Norsk Luftambulanse AS er operatør på alle 3 eksisterende helikopterbaser i Danmark, samt 9 af Norges 12 

lægehelikopterbaser. Fra 1. juni 2018 vil selskabet også drifte alle baserne i Norge, og pr. 1. januar 2019 skal 

selskabet ligeledes drifte en 4. helikopter i Danmark. Dette indebærer flyoperativt ansvar for 17 lægehelikoptere i 

24 timers beredskab. Årligt udføres omkring 10.000 påbegyndte opgaver. Selskabet flyver på opgaver for 

Regionerne i Danmark og Helseforetagene i Norge. Dette sker efter særskilt bevilling på Finansloven via en nedsat 

styregruppe i Danmark, og efter aftale med Helseforetagenes Nasjonale Luftambulansetjeneste HF i Norge. 

Selskabet har 170 årsværk og omsætter for 400 millioner kr om året. Administrationen er lokaliseret i Oslo.  

Norsk Luftambulanse AS er et helejet datterselskab af Stiftelsen Norsk Luftambulanse. 

 

Norsk Luftambulanse AS har behov for flere Hems Crew Member/HCM reddere i Danmark.  

HCM reddere bemander selskabets lægehelikoptere, og skal opfylde selskabets gældende krav, samt ”Norsk 

Nasjonal standard for redningsmenn (2010)’’.  

 

Faglige forudsætninger som stilles før ansættelse:** 

 
• Behandler, paramediciner eller sygeplejerske  

• Beherske engelsk, skriftligt og mundtligt 

• Beherske dansk, skriftligt og mundtligt 

• Minimum 3 års erfaring fra selvstændigt præhospitalt akutmedicinsk arbejde  

• Minimum 1 års erfaring som lægeassistent 

• Bestået eksamen fra PHTLS eller tilsvarende  

• Lægeundersøgelse for privatflyvere, ”Medical klasse 2” 

• Førerkort klasse B  

• Bestået eksamen, flyteori privatflyver PPL/H*  

• God vandfølelse  

• Ren straffeattest  

• Bestå fysiske optagelseskrav i henhold til ”Nasjonal Standard for redningsmenn”  

• Gennemført kursus i samarbejde på skadesteder med øvrige beredskabsenheder   

• N-beg (radiocertifikat)  

 

* På grund af at Trafik og Byggestyrelsens PPL eksamensafvikling i Danmark 2018, ikke matcher ansættelsestidspunkt og opstart af 4. 
helikopter 1. januar 2019, accepteres det at PPL/H teori samt N-Beg certifikat gennemføres i perioden fra gennemført og godkendt optagelse, 
frem til intern oplæringsstart. Og selve eksamen afvikles herefter ved førstkommende eksamensafvikling i 2019. 
** Ansøgeres udgifter forbundet med opfyldelse af faglige forudsætninger er NLA A/S uvedkommende. 

 

 

 

 

 

 
Vi ønsker at rekruttere personel der, udover de rent faglige kvalifikationer, har personlige egenskaber som gør dem 

fysisk og psykisk egnet til tjenesten. Ansættelsesprocessen vil indbefatte både teoretiske og praktiske prøver, deriblandt 

vandfølelse og fysisk/psykisk test. Ved eventuel ansættelse må der påregnes en del intern oplæring. Målsætningen er at 

man er klar til at indgå i vagtturnus pr. 1. januar 2019. Arbejdet som HCM redder byder på mange spændende 

udfordringer og kontinuerlig faglig udvikling. Norsk Luftambulanse kan tilbyde et godt arbejdsmiljø og 

konkurrencedygtige betingelser. 

 
Vi følger den norske ”Nasjonal standard for redningsmenn” som findes her: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/jd/vedlegg/nasjonal_standard.pdf 

 

Spørgsmål kan rettes til:   
Ledende HCM redder, Danmark                                      

Torben Bruus                                                                       

Mobiltelefon: +45 23703234                                              

E-post:                         

torben.bruus@norskluftambulanse.no        

 

 

E-post: witesp@norskluftambulanse.no 

 

Ansøgning med CV og dokumentation for opfyldelse af fysiske krav* sendes på mail til  

personal@norskluftambulanse.no inden 04.05. 2018. 
*Dokumentation for opfyldelse af fysiske krav skal attesteres af uvildig person. 

 

 

Ledige stillinger som Hems Crew Member/HCM redder  

ved Norsk Luftambulanse AS 
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