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Servi i Kristiansand har produsert 1000 nødrespiratorer på  
oppdrag for regjeringen og får skryt av statsministeren.  
På tross av debatt rundt produktet, har flere land vist  
interesse for å kjøpe respiratoren.

Morten Brøvig-Thomassen, teknologidirektør i Servi AS, med en av nødventilatorene som er produsert i Kristiansand. Fra venstre bak ham, i produksjonshallen, står produksjonsle-
der Frode Eikeland, senior prosjektingeniør Morten Fredriksen og utviklingsdirektør Nils Harald Flaa. FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

KRISTIANSAND

– Både India og flere andre land 
har vist interesse for nødventila-
toren vår, forteller kristiansande-
ren Morten Brøvig-Thomassen, 
teknologidirektør i Servi.

Under en pressekonferanse 31. 
mars 2020 offentliggjorde stats-
minister Erna Solberg (H) nyhe-
ten om at regjeringen hadde be-
stilt 1000 nødrespiratorer. Senere 
kom det fram at ordren hadde en 
verdi på 60 millioner kroner.

Frykten var at intensivavdelin-
gene på norske sykehus skulle fyl-
les opp på grunn av covid-19, og at 
det ikke ville være nok tilgang på 
vanlige respiratorer.

Nyheten, som skulle være en 
gladnyhet, ble det imidlertid bråk 
av.

Servi AS sitt kontor med 17 an-
satte i Kristiansand har hatt en 
sentral rolle i utviklingen av nød-
ventilatoren/nødrespiratoren.

På landsbasis har selskapet 320 

ansatte på fem kontorer. Servi er 
landets største produsent av hy-
draulikkomponenter, ventiler 
og sylindere, komponenter som 
eksempelvis løftemekanismer i 
kraner.

– Det hele startet i begynnel-
sen av mars 2020, da Innovasjon 
Norge gikk ut med en forespørsel 
til norsk industri om å produsere 
utstyr knyttet til pandemien, ver-
neutstyr, håndsprit og lignende. I 
den forbindelse spurte lungeavde-
lingen på Haukland universitets-
sjukehus i Bergen om Servi kunne 
lage en maskin til en pustebelg, 
forteller Brøvig-Thomassen.

Lærdalsbagen, som er en slik 
pustebelg, fungerer som en re-
spirator og gir pasienter luft ved 
hjelp av håndkraft. Den skulle bli 
hovedkomponenten i maskinen. 
Tanken var å lage en maskin som 
erstattet håndkraften.

LIVREDDENDE BAG
Servi og Laerdal Medical AS, som 
har tilhold i Stavanger, inngikk 

Produserte 1000 
nødrespiratorer 
for regjeringen
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dels baserte seg på bilder av en 
prototype gjengitt mediene. De 
stemmene fikk uforholdsmessig 
mye plass. Vi var trygge på pro-
duktet, fordi helsefaglig kompe-
tanse hadde bistått i utviklingen. I 
ettertid opplever jeg at de faktiske 
egenskapene til nødventilatoren 
har kommet bedre fram og at det 
har nyansert debatten, sier stats-
ministeren.

WHO POSITIVE
Helse- og omsorgsminister Bent 
Høie (H) fortel-
ler at Verdens 
helseorganisa-
sjon (WHO) er 
positive til den 
norskutviklede 
nødrespiratoren.

– Både helsetjenesten og lokalt 
næringsliv tok initiativ til å utvi-
kle og produsere nødrespirato-
rer i en periode hvor det var mye 
usikkerhet rundt pandemisitua-
sjonen. Selv om vi er i den heldi-
ge situasjonen at vi ikke har hatt 
bruk for nødrespiratorene selv, 
har vi nå mulighet til å kunne tilby 
disse til andre land. WHO er også 
positive til at de kan brukes i an-
dre land, sier han.

– Hva tenker du om kritikken 
mot respiratoren?

– Nødrespiratorene er ikke full-
verdige respiratorer. De er tenkt 
som en beredskapsløsning hvis 
antallet fullverdige respiratorer 
ikke er tilstrekkelig til å møte en 
eventuell smittetopp. Apparatet 
er lettere å lære og forstå enn en 
standard intensivrespirator. Man 
kan derfor tenke seg at respirato-
ren vil være godt egnet i bistands-
arbeid ved mangel på både syke-
hus, avansert medisinsk-teknisk 
utstyr og spesialisert medisinsk 
personell, fortsetter Høie.

– Når det gjelder intensivbe-
handling, -plasser og -utstyr er vi 
helt avhengig av fullverdige re-
spiratorer. Og ikke minst er vi av-
hengige av kompetent personell. 
Helseregionene skal vurdere den 
framtidige intensivkapasiteten, 
og nok kompetent helsepersonell 
er en del av vurderingen, påpeker 
helseministeren.

TEKST: TORMOD FLEM VEGGE
tormod.vegge@fvn.no

dusert av nødventilatoren, er la-
get i et produksjonslokale i Kris-
tiansand.

– Det ble laget en egen fabrikk 
godkjent for produksjon av medi-
sinsk utstyr. Det hele har vært en 
spennende reise, forteller Frode 
Eikeland, produksjonsleder for 
Servi i Kristiansand.

Regjeringen har donert 300 
av de 1000 nødrespiratorene til 
Moldova, Kosovo og Nord-Make-
donia.

– Kan nødventilatoren bli star-
ten på et industrieventyr for dere, 
Brøvig-Thomassen?

– Utgangspunktet for utvikling 
av dette produktet hadde ingen 
kommersielle mål. Men om det 
fortsatt er behov for flere nødre-
spiratorer i verden og om marke-
det er villige til å kjøpe vår enhet, 
vil vi selvsagt bidra. Servi og Laer-
dal Medical har fått henvendelser 
fra land som både India og Brasil, 
og vi har vært i dialog med dem. 
Men før vi kan selge maskinen 
som et kommersielt produkt, må 
vi ha CE-godkjenningen på plass, 
sier kristiansanderen.

Helge Myklebust, ved Laerdal 
Medical, opplyser at arbeidet med 
CE-godkjenning av nødrespirato-
ren er i gang. Ifølge Myklebust tar 
CE-godkjenning mellom 18 måne-
der og to år å gjennomføre.

– IMPONERENDE ARBEID
Statsminister 
Erna Solberg 
(H) mener det 
er lagt ned et im-
ponerende ar-
beid for å utvikle 
nødrespiratoren. 
Hun sier at regjeringen fulgte ar-
beidet tett.

– Dette viser at vi i Norge har 
kompetanse og evne til å gjen-
nomføre ting når det virkelig 
gjelder, sier hun til Fædrelands-
vennen.

– Hva tenker du om viktigheten 
av nødventilatoren?

– I ettertid har det heldigvis vist 
seg at vi ikke fikk behov for den i 
Norge. Det er godt å vite at nød-
ventilatorene nå kan komme til 
nytte og hjelpe syke mennesker i 
andre land.

– Hvordan opplever du kritikken 
som kom fra ulike hold?

– Jeg oppfatter at kritikerne til 

på å utvikle noe helt nytt, fortset-
ter Nils Harald Flaa.

For å ferdigstilt prototypen ble 
det fortløpende bestilt maskinde-
ler fra hele Europa – i ekspress-
fart. Utfordringen var at andre 
land, som også var i gang med 
utvikling av nødrespiratorer, var 
på jakt etter de samme delene.

To uker etter første kontakt 
mellom Laerdal Medical og Servi, 
ble det gjennomført en evaluering 
av prototypen, som var i konkur-
ranse med tre maskiner fra andre 
aktører. Et ekspertutvalg, bestå-
ende av blant andre overleger fra 
sykehus og Forsvaret, valgte ut 
nødventilatoren fra Servi.

Maskinen var ferdig utviklet og 
klar til produksjon 14. mai 2020.

BRÅKET
Da statsminister Erna Solberg 
gikk ut med nyheten om at regje-
ringen hadde bestilt 1000 nødre-
spiratorer, ble det bråk.

Fagmiljøer gikk offentlig ut og 
kritiserte konseptet. Blant andre 
Sykepleierforbundet mente re-
spiratorene ikke holdt mål, og at 
menneskelige ressurser burde bli 
prioritert framfor slike maskiner.

– Fagmiljøene var sterkt uenige 
om nødventilatoren var fornuftig 
eller ikke. Deler av det medisinske 
fagmiljøet vendte tommelen ned, 
mens andre, som Mads Gilbert, 
mente at den var viktig i en kri-
sesituasjon, forteller Helge My-
klebust, forskingssjef ved Laerdal 
Medical AS i Stavanger.

– Slik situasjonen var i mars 
2020, døde folk verden over, blant 
annet på grunn av mangel på ven-
tilatorer. Det var en sterk oppfat-
ning om at det ikke måtte skje i 
Norge, fortsetter han.

Da det ble mer kontroll på pan-
demien, var det ikke lenger akutt 
behov for nødventilatoren. Derfor 
valgte Helse Sør-Øst å påbegynne  
CE-merking av den. Når et pro-
dukt er CE-merket oppfyller det 
visse kvalitetskrav knyttet til blant 
annet helse og sikkerhet.

– I en krisesituasjon kan regje-
ringen benytte en nødparagraf for 
å ta nødventilatoren i bruk uten 
CE-godkjenning, poengterer Mor-
ten Brøvig-Thomassen.

– INDUSTRIEVENTYR?
De 1000 enhetene som nå er pro-

Frode Eike-
land, produk-
sjonsleder for 
Servi AS i 
Kristiansand, 
viser fram 
Lærdalsbagen, 
som er en 
sentral del av 
nødventilato-
ren.
FOTO: TORMOD 
FLEM VEGGE

OMSTRIDT BLANT FAGFOLK

så et samarbeid. Laerdal Medical 
produserer utstyr for livreddende 
behandling, blant annet Lærdals-
bagen.

Hos Servi ble Lærdalsbagen 
grundig undersøkt. To team fra 
Servi, ett i Kristiansand og ett i Ski 
i Nordre Follo kommune, jobbet 
sammen for å utvikle en maskin 
som ved hjelp av en mekanisk 
arm skulle trykke kontrollert på 
bagen.

Vi møter Brøvig-Thomassen og 
tre andre Servi-medarbeidere han 
har jobbet tett med under utvik-
ling av maskinen.

– Blant andre Forsvarets fors-
kningsinstitutt (FFI) bisto med 
kravspesifikasjoner til nødrespi-
ratoren, forteller Nils Harald Flaa, 
utviklingsdirektør i Servi AS.

«KRIGSTILSTANDER»
Flaa minner oss om at det var 
«krigstilstander» i Norge i mars 
2020, og at landet var stengt ned. 
De ansatte jobbet intenst med å få 
ferdig en prototype.

– Vi jobbet døgnet rundt og var 
alltid tilgjengelige. Jeg sov på so-
faen på jobben med skoene på og 
var bare litt hjemme, sier han.

– 23. mars fikk vi de første de-
lene vi bestilte fra Sør-Stål på 
Mjåvann, og deler fra Europa 
strømmet inn, fortsetter Brøvig-
Thomassen.

Fra Morten Brøvig-Thomassen 
hadde mottatt forespørselen om å 
lage en maskin til prototypen var 
klar, tok det ti dager. Ifølge ham 
ville det under normale omsten-
digheter tatt et halvt år å lage en 
tilsvarende prototype.

ET SAMFUNNSBIDRAG
Men hva var egentlig motivasjo-
nen for å gjennomføre prosjektet?

– Jeg ble redd når jeg fikk pan-
demien presentert i mediene, og 
jeg ønsket å bidra til den felles 
dugnaden i Norge, sier Brøvig-
Thomassen.

– Vi følte at nødventilatoren var 
et samfunnsbidrag. Det var fint at 
vi kunne bruke kompetansen vår 


