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1. Bakgrunn/fakta
Administrerende direktør ønsker å informere styret om følgende saker:
a. Norsk Luftambulanse AS – ny redningsteknisk sjef
NLA AS har tilsatt Eirik Nytrø som ny redningsteknisk sjef. Han er bosatt i Bodø, og har
bakgrunn fra Forsvaret. I motsetning til tidligere vil ikke Nytrø fly operativt som
redningsmann i selskapet.
b. Nye luftfartsregler – søknad om endringsordre
NLA AS har søkt om endringsordre knyttet til nytt regelverk for Safety Management System
(SMS). Selskapet har i søknaden bedt om økonomisk dekning for et ekstra årsverk (ca. 1,3
MNOK pr. år) for den resterende delen av kontrakten. NLA AS er bedt om å dokumentere
merarbeidet før søknaden realitetsbehandles. Eventuelle ekstra kostnader er ikke
budsjettert.
c. Helikopterbase Kirkenes
Helikopterbasen i Kirkenes er lokalisert flere steder. Helikopter og tekniske fasiliteter er
plassert i en plasthangar ved sykehuset, besetningen bor på hotell, operative
planleggingsfasiliteter finnes begge steder, garasje for legebil må sannsynligvis oppføres i
nær fremtid i tilknytning til hotellet. NLA AS er i henhold til avtale med LAT HF selv ansvarlig
for å skaffe basefasiliteter inntil ny permanent base er bygget.
d. Motorbortfall i Tjeldsund (Kongsvika)
Helikopterprodusenten Airbus sin testavdeling er på plass i Brønnøysund med et eget
spesialutstyrt helikopter av samme type som mistet motorkraften i Kongsvika. Helikopteret,
som blant annet er utstyrt med kameraer og måleutstyr, skal operere i ulike værforhold og
forhåpentligvis bidra til å løse utfordringene med flyging i snø med IBF montert. 19.1.2022
ble det avholdt et møte mellom NLA AS og UNN med LAT HF som bidragsytere som en
oppfølging etter hendelsen.
e. Forprosjekt LAT IKT
Forprosjekt LAT IKT har vi kommet godt i gang med og gjennomført 2 møter med
Sykehuspartner HF. Vi har videre satt opp to møter til i løpet av januar 2022. Det har blitt
besluttet at vi i arbeidet for å utforme EPJ for luftambulansetjenesten tar utgangspunkt i

dagens rapporteringsskjema for luftambulansetjenesten som registreres digitalt i LABAS. Vi
har kommet til arbeidet med å definere de enkelte datapunkter i de eksisterende skjemaene
for helikopter og fly. Sykehuspartner angir at det er vanskelig å tidfeste når den nasjonale
luftambulansetjenesten kan iverksette bruken av EPJ. Det er viktig at dette prosjektet
fortsatt får en nasjonal forankring gjennom de regionale helseforetakene.
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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