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1. Bakgrunn/fakta
Oppfølgingsmøte nr. 1 mellom de regionale helseforetakene og Luftambulansetjenesten HF
(LAT HF) ble avholdt 23.5.2022 i henholdt til årshjul. Styreleder og administrerende direktør
deltok i møtet med følgende agenda:
1
2
3

Rapportering økonomi, KPI’er og virksomhetsspesifikke oppdrag per 1. tertial
Innspill ØLP
Saker fra foretaket:
• Rapport fra Statens helsetilsyn angående ambulanseflytjenesten
• Flytimeproduksjon
• Program for forbedring – status for pågående tiltak

4

Saker fra eierne
• MKA
• Rapportering klima og miljø
• Målbilder og strategisk utvikling
• Prosess investeringsbeslutninger
• Mandat kartlegging kundeforum

2. Vurdering
Referat fra møtet følger vedlagt (vedlegg 1).
Som det fremgår der har eierne fått presentert prognose for årsresultat for 2022 og
forutsetningene for denne.
LAT HF er bedt om å presentere listen over tiltak i forbedrings- og
effektiviseringsprogrammet for ambulanseflytjenesten med tentative datoer for
ferdigstillelse av oppfølgingspunktene (se styresak 54-2022).
Eierne presiserte at miljøperspektivet er viktig å ha høy fokus på, og LAT HF orienterte om
vårt arbeid innenfor dette feltet.
Eierne har på oppdrag fra AD-møtet jobbet med videreutvikling av eierstyringen av de
felleseide helseforetakene, herunder arbeidet med felles målbilde og strategisk utvikling av

det enkelte foretak. Utkast til målbilde og strategisk retning for LAT HF er vedlagt (vedlegg 2),
og forventes styrebehandlet i de regionale helseforetakene i juni.
En egen prosess for investeringer er besluttet av AD-møtet og ble presentert i møtet.
Investeringer skal være en del av budsjettbehandlingen i LAT HF, samt at større investeringer
eller investeringer som krever særskilt behandling skal forelegges AD-møte for beslutning.
LAT HF ble til slutt bedt om å oversende oversikt over foretakets kundefora inklusive mandat
til eierne. Dette fremmes som egen styresak over sommeren.
3. Anbefaling
Administrerende direktør vil følge opp vedtakene i oppfølgingsmøte nr. 1 og sørge for
styrebehandling som beskrevet.
Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret tar til orientering at oppfølgingsmøte nr. 1 med eier er avholdt, samt at
administrerende direktør følger opp vedtakene i møtet overfor styrtet.

Øyvind Juell
administrerende direktør

Vedlegg
1. Referat fra oppfølgingsmøte nr. 1 med eier
2. Utkast til målbilde og strategisk retning for Luftambulansetjenesten HF

