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1. Bakgrunn/fakta
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har i epost 6.5.2022 invitert
Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) sammen med Helse Midt-Norge RHF til
møte vedr. oppfølging av Hurdalsplattformen om å forberede statlig overtakelse av
luftambulansen og utrede modeller for samarbeid med ideelle.
Møtet skal avholdes i departementets lokaler 22.6.2022 kl. 1500-1525. HOD har bedt
særskilt om synspunkter/innspill på:
I.

Om det er forhold som bør utdypes nærmere i hovedmodellene som er beskrevet i
rapporten kapittel 7.

II.

Vesentlige forhold som er avgjørende at blir ivaretatt, uavhengig av framtidig modell
for organisering av luftambulansetjenesten.

Styret ble i møte 12.5.2022 presentert for et grunnlag for innspill til møtet med HOD.
Grunnlaget har vært gjenstand for ytterligere bearbeiding internt, herunder behandlet i
allmøte i LAT HF 9.6.2022. Vedlagt (vedlegg 1) følger justert utkast til presentasjon til HOD.
Rapporten Organisering av luftambulansetjenesten. Rapport fra en arbeidsgruppe. Mars
2021 danner grunnlaget for arbeidet HOD har igangsatt. Rapporten er godt kjent i styret, og
høringsinnspill til rapporten ble styrebehandlet 24.6.2021. Innspillet er gjengitt i vedlagte
presentasjon.
2. Vurdering
Administrerende direktør ber styret vurdere innholdet i og konkretisere eventuelle
endringer i vedlagte utkast til presentasjon til møte i HOD 22.6.2022.
3. Anbefaling
Administrerende direktør vil justere presentasjon med de innspill som kom i styremøtet.
Etter justering oversendes presentasjonen til styreleder som oppfordres til å ta den i
eierlinjen til Helse Midt-Norge RHF.

Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret stiller seg bak presentasjon til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende
fremtidig organisering av luftambulansetjenesten med de endringer som framkom i
møtet.
2. Styret ber administrerende direktør sørge for oversendelse av presentasjonen i
eierlinjen via styreleder.

Øyvind Juell
administrerende direktør

Vedlegg
1. Utkast til presentasjon til møte med Helse- og omsorgsdepartementet 22.6.2022

