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1. Bakgrunn
Saken er et ledd i oppfølgingen av Statens Helsetilsyns rapport av 14. juni 2021 etter
tilsynet om befolkningen i Nord-Norge får forsvarlige ambulanseflytjenester. Det vises videre
til styresakene 62-2021, 77-2021, 86-2021, 93-2021, 101-2021 og 110-2021.
Saken gir status på tiltak i regi av Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) og aktiviteter
framover.
2. Kvalitetsråd
I november 2021 ble kvalitetsrådet med medlemmer fra LAT HF og ledelsen i Babcock
Scandinavian AirAmbulance AS (BSAA AS) etablert. Bakgrunn for opprettelse av rådet er
Statens helsetilsyn sin rapport etter tilsyn med ambulanseflytjenesten i Nord-Norge og
behov for å følge opp hendelser som påvirker tjenesten tettere.
Det holdes månedlige møter, men møtet i desember 2021 ble utsatt til første uka i januar
2022 pga. sykdom. Tema på dette møte var blant annet vaktbytteproblematikken slik den er
omtalt i Statens Helsetilsyn sin rapport. Kvalitetsrådet hadde en god og konstruktiv diskusjon
rundt tiltak for å sikre at vaktbyttene ikke går ut over tjenesten. Et tiltak som kan iverksettes
raskt, er bedre samarbeid mellom avtroppende og påtroppende flycrew. Saken følges videre
opp av LAT HF og BSAA AS.
Referat fra møtet er vedlagt (vedlegg 1).
3. Oppfølging av avvik
Det vises til vedtak i styresak 110-2021: Rapport fra Statens Helsetilsyn-oppfølging
«Styret ber administrerende direktør arbeide for å etablere et system som sikrer en
gjennomgang av avvik i regi av medisinsk personell.»
Konsekvenser for pasientene er medisinske opplysninger som ligger innenfor LAT HFs
ansvarsområde og rent juridisk har ikke LAT HF rett til å få denne informasjonen. Vi har
likevel henvendt oss skriftlig til UNN 6.12.2021 for å undersøke om muligheten til å få denne
informasjonen inn å vår avvikshåndtering. Henvendelsen er ennå ikke besvart.
LAT HF tenker at den beste måten for å sikre at konsekvenser for pasienten blir tatt med i
vår avvikshåndtering, er et felles kvalitetsråd i regi av Helse Nord RHF. I et slikt råd ser vi for
oss at alle aktørene, også medisinsk personell, i luftambulansetjenesten er representert.
Kvalitetsrådet i LAT HF kan brukes til å sammenstille avvikene vi ønsker å ta inn i et slikt
overordnet kvalitetsråd for hele luftambulansetjenesten.

LAT HF følger opp saken overfor Helse Nord RHF.
5. Anbefaling
Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret tar saken til orientering.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp og rapportere fremdrift i
styremøtene framover.

Øyvind Juell
administrerende direktør

Vedlegg:
1. Referat Kvalitetsråd 4. januar 2022

