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1. Bakgrunn
Saken er et ledd i oppfølgingen av Statens helsetilsyn sin rapport etter tilsynet om
befolkningen i Nord-Norge har fått og får forsvarlige ambulanseflytjenester.
Saken gir status på tiltak i regi av Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) og aktiviteter
framover.
2. Oversikt over alle tiltak
Luftambulansen følger opp en rekke tiltak og aktiviteter som svarer ut de utfordringene som
Statens Helsetilsyn fant. Noen av tiltakene var påbegynt før tilsynet. Dette er tiltak som ble
identifisert og prioritert i prosjektet «Forbedring og effektivisering av
Luftambulansetjenesten» påbegynt i 2017. Noen av tiltakene er utelukkende i regi av
Luftambulansetjenesten, men en rekke tiltak gjøres også i regi av og i samarbeid med Helse
Nord RHF som har det overordna ansvaret for oppfølgingen av Statens helsetilsyn sin
rapport. Oversikten over tiltakene Helse Nord RHF holder i er ikke fullstendig, men er en
oversikt over det LAT HF er involvert i eller ventelig kommer til å bli involvert i og status i
tiltakene.
Vedlagt er en løpende oversikt over alle tiltakene og status for fremdriften. I de tilfeller hvor
tiltakene eller aktivitetene har status rød er det i all hovedsak utsettelse på grunn av
pandemien som er årsaken.
3. Kvalitetsråd
LAT HF og ledelsen i Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (BSAA AS) holder månedlige
møter i Kvalitetsrådet som en viktig del av oppfølgingen etter Statens helsetilsyn sin rapport.
Kvalitetsrådet bidrar til at LAT HF og BSAA AS sammen systematisk følger opp hendelser som
påvirker tjenesten og som er innenfor vår/deres kontroll. I tillegg har Helse Nord RHF
etablert et kvalitetsråd med deltagelse av AMK-lederne i regionen og leder av
Flykoordineringssentralen.
Referat fra kvalitetsrådet til LAT HF og BSAA AS 21. februar 2022 ligger vedlagt. Her var
temaet blant annet håndtering av Covid -19 som har påvirket drifta betydelig den siste tiden.

4. Rapport til Statens helsetilsyn
Oppfølgingsmøte nr. 2 mellom Statens helsetilsyn og de involverte i oppfølgingen av
rapporten fra tilsynet ble avholdt 16.2.2022. Helse Nord RHF leverte 18. mars 2022 ny
rapport på oppfølgingsarbeidet med data for akuttoppdragene i ambulansefly for februar
2022. Rapporten ligger vedlagt.
Februar måned ble preget av mye vær samt redusert beredskap i hovedsak grunnet Covid-19
fravær hos BSAA. Alta 2 var av beredskap fra 12. februar og ut måneden.
Dette har medført flere avvik på kvalitetsmål som følge av samtidighet, venting på
påtroppende besetning, brøyting av rullebaner osv. Det var fire akuttoppdrag fra Svalbard i
februar. Ett av disse kom inn klokken 22:04 til MKA UNN. Det var ikke vær for å kunne
gjennomføre dette med B250. Nattevaktsbesetningen på Gardermoen 1 hadde ikke
arbeidstid nok til å kunne gjennomføre oppdraget, og følgelig måtte vi vente til dagvakten
gikk på vakt kl 06:00 før endelig varsling av besetning kunne skje. De opplevde i tillegg å få
teknisk på flyet ved fylling av drivstoff og måtte gjennomføre et flybytte før de kunne ta av
fra Gardermoen.
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.
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