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Til Regionrådene i Nord Norge 
 
Kopi:     Nordland fylkeskommune 
              Troms og Finnmark fylkeskommune 
              KS Nord-Norge 
              Karasjok og Kautokeino kommuner 
 
 
Strategi for prehospitale tjenester i Helseregion Nord – møte i referansegrupper  
 
I forbindelse med arbeidet med strategi for prehospitale tjenester, har Helse Nord RHF invitert ordførerne i 
helseregionen til å utgjøre referansegrupper(r) for arbeidet. Invitasjonen og mandat for arbeidet ble sendt i brev 
datert 20. mai 2021 (vedlagt).  
Fylkeskommunene og KS Nord-Norge inviteres også til å delta i møtene med regionrådene.  
 
I invitasjonen ble det lagt til grunn at møtene ville bli organisert etter helseforetakenes opptaksområder. Vi har fått 
flere innspill om at det vil være mer hensiktsmessig å organisere møtene i regi av regionrådene.  
Vi vil imøtekomme dette og ber om bistand fra regionrådenes sekretariat til å organisere møtene, i første omgang 
finne dato og klokkeslett for møtene.  
 
I invitasjonsbrevet til kommunene og fylkeskommunene i mai ble det informert om at dette vil skje til høsten, 
tentativt i begynnelsen av oktober. Av hensyn til den øvrige framdriften i arbeidet, har vi nå kommet fram til at 
møtene avholdes i første halvdel av november – i uke 44 og 45.  
Møtene vil ha en tidsramme på 1,5 timer og blir avholdt på teams.  
 
Ordførerne avgjør om de ønsker å invitere med kommunelege eller representant(er) fra administrasjonen i møtene. 
Fylkeskommunene og KS Nord-Norge blir også invitert til møtene.  
 
Vi har satt opp et forslag med møtetidspunkt, og vi ber om tilbakemelding på hvilke møtetidspunkt som passer best 
for ordførerne i de respektive regionrådene. Det er fint hvis det er mulig å prioritere mellom 2-3 alternativer. 
Hvis ingen av de oppsatte tidspunktene passer, ber vi om forslag til alternative tidspunkt.  
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Send tilbakemelding på aktuelle møtetidspunkt til Mette.Bakkeli@helse-nord.no innen 6. oktober 2021. 
 
Dagsorden til møtene mv. vil bli sendt når vi har fastsatt tidspunkt for møtene.  
 
 
Regionråd:  
 

Uke nr. Dato Klokkeslett Prioritet  
44 Mandag 1. november 08.30 – 10.00    

  10.30 – 12.00  
  13.00 – 14.30  
  15.00 – 16.30  
    
 Onsdag 3. november 08.30 – 10.00    
  10.30 – 12.00  
  13.00 – 14.30  
    
 Fredag 5. november 08.30 – 10.00   
  10.30 – 12.00  
  13.00 – 14.30  
  15.00 – 16.30  
    

45 Tirsdag 9. november 11.00 – 12.30  
  13.00 – 14.30  
  15.00 – 16.30  
    

Alternative tidspunkt 
hvis ingen av de 

ovenstående passer 

   

    
    

 
Med vennlig hilsen  
 
Mette Bakkeli 
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