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1.
Hensikt med saken
Hensikten med saken er å informere styret om fremdriften i prosjektarbeidet med
utredingen av medisinsk koordinering av ambulansefly (MKA).
2.
Bakgrunn
Det vises til Oppdragsdokumentet for Luftambulansetjenesten HF 2022, tidligere
orienteringer til styret og sist styresak 22-2022.

3.

Vurdering

I styresak 22-2022 ble det beskrevet at siden arbeidsmøtet med fagmiljøene 9.-10. februar
var effektivt, enighet ble oppnådd, og prosjektgruppen fikk nok innspill til at ROS-analysen
kunne sluttføres, bortfalt tidligere bekymring for ytterligere forsinkelse. Prosjektgruppens
arbeid kunne presumptivt sluttføres innen 20. mars 2022.
Etter dette gjensto det et prosjektgruppemøte 21.-22. februar, og ferdigstillelse av
prosjektrapporten. Da sluttutkastet til rapporten nådde prosjektgruppemedlemmene etter
dette møtet, kom det flere innspill som krever videre diskusjon. Som følge av dette, samt at
noen av RHF-representantene må bruke mye tid til hasteoppdrag fra departementet i
forbindelse med krigen i Ukraina, arbeider nyoppnevnt prosjektleder Thomas Iversen, Helse
Vest RHF, med mål om at at prosjektrapporten ferdigstilles til 1. mai 2022. Dette ble det
åpnet for i styringsgruppemøte i februar, og AD-ene sluttet seg til anbefaling fra
styringsgruppen i sitt møte 14. februar om at fristen settes til 1. mai
Fremdriftsplanen nå tilsier et fysisk møte i prosjektgruppa29.-30. mars. Her ferdigstilles
rapporten inkludert ROS-analysen og øvrige vedlegg.
I uke 14 oversendes rapporten i sin helhet, med unntak av selve anbefalingene i kapittel 4 Prosjektgruppens vurderinger og anbefalinger, til MKA-fagmiljøene for kvalitetssikring av
faktaopplysninger. Fagmiljøene får tiden frem til fredag 8. april for innspill/korreksjoner.
I uke 15 er det ikke planlagt aktivitet på grunn av påsken.
I uke 16 behandles og skrives eventuelle korreksjoner av faktaopplysninger fra fagmiljøene
inn i rapporten. Eventuelle andre innspill fra MKA-fagmiljøene blir lagt med som vedlegg.

Senest ved inngangen av uke 17 skal rapporten med tilhørende ROS-analyse, forslag til
system for kvalitetssikring og integrert avvikshåndtering i ambulanseflytjenesten være ferdig
og oversendes til prosjektets styringsgruppe.
I styremøte i LAT HF 24. februar ba styret administrerende direktør anmode prosjektets
styringsgruppe om at styret i LAT HF får rapporten til gjennomsyn og kommentering før den
sendes AD-møtet. Begrunnelsen for denne anmodningen er at styret i LAT HF har ansvar for
og eierskap til flykoordineringssentralen (FKS).

4.

Anbefaling

Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Øyvind Juell
administrerende direktør

