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1. Bakgrunn/fakta
Administrerende direktør ønsker å informere styret om følgende saker:
a. Luftambulanseoperatørene og pandemien
Administrerende direktør vil gi en muntlig orientering til styret på dette punktet.
b. Orientering om videre sikring av LABAS-data
LABAS er oppdragsregisteringssystem LAT HF i dag benytter seg av. LABAS er utviklet av og
driftes av Norman IT. LABAS har vært i bruk for luftambulansetjenesten siden 1999. LABAS er
kritisk for LAT HF med hensyn til å sikre de data som er nødvendige for LAT HFs operative
driftsansvar, samt for statistikk og grunnlag for tilskudd fra eierne.
Norman IT v/Olaf Norman er i dag en enmannsbedrift og representerer derfor en betydelig
sårbarhet når det kommer til redundans ved en uforutsette hendelser.
LAT HF og Normann IT har avholdt flere statusmøter angående LABAS og problematisert den
angitte sårbarheten ved at Norman IT er et enmannsforetak. Det har fra LAT HF sin side blitt
uttrykt ønske om at Normann IT innledet samarbeid med et annet firma for
kompetanseoverføring, vedlikehold og videreutvikling av LABAS.
Det kan se ut til at LABAS fortsatt vil være i bruk i enda noen få år, frem til ny P-EPJ løsning
overtar. Det vil være viktig å sikre at LABAS fortsatt vil fungere for brukerne og LAT HF og
ikke være så sårbar og prisgitt en person.
Det var konsensus om at Bliksund ville være et godt valg som samarbeidspartner, da det er
Bliksund som skal utvikle og levere etterfølgeren av LABAS. Man ser det som en mulig
gevinst at Bliksund som fremtidig leverandør kan få dra nytte av kompetansen og erfaringen
som er bygget opp ifm utvikling og drift av dagens løsning.
Initial kontakt med Bliksund er etablert og det planlegges et møte i uke 8 mellom Normann
IT, Bliksund og LAT HF.

c. Statens helsetilsyn – tilsynsrapport etter alvorlig hendelse
Statens helsetilsyn har offentliggjort rapport om Manglende utrykning med
ambulansehelikopter – forsinket behandling av sepsispasienter. Hele rapporten er
tilgjengelig på tilsynet sin hjemmeside. LAT HF er omtalt i rapporten, herunder arbeidet
knyttet til oppstart og oppfølging av pandemien.
d. Lokaler for medisinskteknisk verksted, Trondheim
Luftambulansetjenesten HF har medisinskteknisk verksted (MEDTEK) lokalisert i Ivar Lykkes
vei 9 utenfor Trondheim. MEDTEK håndterer alt medisinsk teknisk utstyr i
luftambulansetjenesten, ambulansehelikoptrenes legebiler, samt i redningshelikoptrene i
Norge og på Svalbard. Avdelingen gjennomfører all anskaffelse, alt vedlikehold og reparasjon
og leverer tilbehør til dette utstyret i hele Norge. Lokalene på Tiller er på 200 m² og rommer
4 kontorer, kjøkken/fellesområde, pakkerom, verksted og lager.
MEDTEK har fått et avvik under branninspeksjon der det påpekes at utstyr mm. lagres for
høyt på lageret. Dette er til hinder for overrislingsanlegget. I tillegg har MEDTEK de siste
årene benyttet et ledig kontor som vi ikke har leieavtale på, til paller, emballasje og varer
som venter på å håndteres inn eller ut av tjenesten. Dette område blir nå renovert for utleie
til andre. Vi har frist til 1. mars 2022 til å rydde dette lageret.
Administrerende direktør ser det nødvendig å utvide lokalene. Det er ledige lokaler på totalt
110 m² vegg i vegg med eksisterende lager og verksted. Disse lokalene har også inngang ved
heis og dermed tilgang for paller og kuvøser. MEDTEKs behov i dag er på ca. halvparten av
dette tilleggsarealet. Huseier, Barga Eiendom AS, har tilbudt disse lokalene for lav leiepris, kr
1000.-/m²/år pluss felleskostnader, og der vi blir fakturert for halvparten av arealet.
Stipulert kostnad vil derfor dreie seg om kr 55 000,- i tillegg i leie pr. år og ca. kr 25 000.- i
tillegg for felleskostnader pr år. Dette representerer en kostnadsøkning på ca 20%.
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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