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1. Bakgrunn/fakta
Administrerende direktør ønsker å informere styret om følgende saker:
a. Fremmed programvare på PCer i Luftambulansetjenesten
3.4.2022 ble Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) informert om at det var oppdaget
skadevare i Helse Nords datasystemer som også kunne ha rammet datautstyr i
ambulansehelikoptre, redningshelikoptre og legebiler. Saken har siden da blitt fulgt opp i
tett dialog med Helse Nord RHF, Helse Nord IKT HF, samt alle sykehusforetakene i Helse
Nord. For ambulansehelikoptrene i nord måtte en gå over på en alternativ løsning med noe
dårligere funksjonalitet. En varig løsning blir nå gjort klar ved at eksisterende PCer
oppgraderes fysisk for å sikre at de kan tas i bruk i ny kommunikasjonsløsning i Helse Nord.
b. Ambulansehelikopterbasen Kirkenes
Midlertidige basefasiliteter ambulansehelikopterbase Kirkenes. NLA Teknologi AS har
arbeidet med etablering av modulbygg som midlertidige basefasiliteter ved helikopterbasen
i Kirkenes. I arbeidet har operativt og medisinsk personell ved basen vært involvert. NLA AS
har gitt sine innspill, og det har vært dialog med Finnmarkssykehuset HF i forhold til
etablering. Prosess er gjennomført i forhold til Arbeidstilsynet og Kirkenes kommune. I
styresak 42-2022 behandlet styret etableringen. I etterkant av styremøtet 12. mai aksepterte
LAT HF leieavtale med NLA Teknologi AS for modulbygg. Finnmarkssykehuset HF fikk
tilsvarende avtaleutkast oversendt og brukte noe tid på behandlingen av denne, men kom så
tilbake og avviste avtalen. Dette ble begrunnet i kostnad samt manglende gjennomføring av
offentlig anskaffelse. Det foreligger nå ingen planer om etablering av midlertidig
basefasiliteter i Kirkenes. Luftfartstilsynet har gjennomført tilsyn på basen, men rapporten
etter gjennomført tilsyn er ikke klar.
c. Flybasen i Alta
Uken 23 ble det gjennomført ferdigbefaring på flybasen i Alta. Arbeidet med å bygge om fire
soverom til to garderober med uren og ren sone er nå ferdigstilt.
d. Flybasen i Tromsø
Det er igangsatt en prosess for å etablere garderobefasiliteter med ren/uren sone for
besetningene på EU-jet og B250. For å få dette til må basebygget for flybasen bygges om.

2. Anbefaling
Administrerende direktør anbefaler at styret tar sakene til orientering.
Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret tar fremlagte saker til orientering.
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