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1. Hensikt med saken
Hensikten med saken er å informere styret om fremdrift og videre arbeid i
forbindelse med de regionale helseforetakenes innføring av prehospital elektronisk
pasientjournal (P-EPJ) i luftambulansetjenesten.
2. Bakgrunn
Det vises til Forbedring og Effektivisering av Ambulanseflytjenesten (2018),
oppdragsdokumentene for 2021 og 2022, samt styresak 103-2021.
Som redegjort i nevnte styresak har LAT HF hatt en tett oppfølging av P-EPJ
prosjektet. Det har siden sist styremøte vært gjennomført fire Teams-møter mellom
LAT HF og Sykehuspartner HF med deltagere fra arkitektur og prosjektledelse for PEPJ. LAT HF har kvalitetssikret arbeidet ved at egen controller og leder FKS har
deltatt i tillegg til de medisinske rådgiverne. Dette for å sikre inkorporering av
nødvendige data for LAT HF som dekker områdene aktivitetsrapporter,
virksomhetsdata, budsjettering og statistikk.
Utgangspunktet har vært integrering av datafelt mellom eksisterende P-EPJ-løsning
som i dag benyttes i Helse Sør-Øst i ambulansemodulen av P-EPJ, og datafelt som i
dag ivaretas av LABAS-løsningen. Fokus har vært å få sikret og overført alle data til
nytt P-EPJ system som er nødvendig for kunne ivareta LAT HFs rolle. Dette arbeidet
er nå ferdigstilt.
Neste trinn vil være å sikre de medisinske dataene som i dag ivaretas av LABAS over
i ny P-EPJ-løsning. Dette arbeidet vil bli et samarbeid mellom de medisinske
miljøene i Helse Sør-Øst og Sykehuspartner HF. Representanter fra det medisinske
miljøet har blitt identifisert. For at LAT HF fortsatt skal sikre fremdriften i P-EPJ
prosjektet, vil LAT HFs medisinske rådgivere delta i det videre arbeidet sammen
med det medisinske miljøet og Sykehuspartner HF.
Oppdraget i oppdragsdokumentet for 2022 Forprosjekt LAT IKT (P-EPJ) anses nå
som ferdigstilt selv om verktøyet ikke er tatt i bruk. Implementeringen av P-EPJ
følges tett videre framover.

3. Vurdering
LAT HF viderefører tett kontakt med Sykehuspartner HF, medisinsk miljø i
luftambulansetjenesten og Bliksund AS for å sikre fremdrift i det videre arbeidet
fram mot operativ drift.
Plan videre
Sykehuspartner HF har fått oppgitt de utpekte representantene fra det medisinske
miljøet og vil kalle inn til neste kartleggingsmøte.
Fokus i påfølgende møter:
1) Sikre integrering av medisinske data fra LABAS
a) Medisinske data for ambulansehelikoptertjenesten
b) Medisinske data for ambulanseflytjenesten
2) Forberede det videre arbeidet for inkorporering av data opp mot Bliksund
(softwareleverandør).
4. Anbefaling
Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret ber administrerende direktør følge den videre innfasingen av P-EPJ,
herunder sikre at nødvendige data for LAT HFs behov og rolle blir ivaretatt.
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