
 
 
 
 
Kommunene i Nord-Norge v/ordfører 

 

 

Strategi for prehospitale tjenester i Helseregion Nord – invitasjon til 

referansegruppe 
 

I forbindelse med Styret i Helse Nord RHF sin behandling av styresak 146-2020 

Basestruktur for ambulansehelikopter – gjennomgang, ble det lagt til grunn i 

saksutredningen at Helse Nord RHF vil gjøre en egen utredning av 

helikopterbasestrukturen i egen region, sett i en helhetlig akuttmedisinsk sammenheng. 

Administrerende direktør i Helse Nord RHF viste i sin vurdering til at Helse Nord RHF vil 

påbegynne en slik gjennomgang i 2021. 

 

Dette arbeidet er nå under oppstart. Mandat for prosjektet er vedlagt.  

 

Som det går fram av mandatet skal utredningen blant annet gi overordnede rammer og 

føringer for helseforetakenes utviklingsplaner, der de etter Stortingets vedtak i 

forbindelse med nasjonal helse- og sykehusplan, skal gjennomgå akuttmedisinske 

tjenester utenfor sykehus i samarbeid med kommunene. Utredningen skal også gi 

tilrådning om endelig plassering av ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland.  

 

Arbeidet vil bli organisert som et prosjekt. Styringsgruppen består av de 

administrerende direktørene i helseforetakene i regionen, to representanter for 

brukerorganisasjonene og to representanter oppnevnt av konserntillitsvalgte. 

Prosjektgruppen består av klinikksjefene for prehospitale tjenester i helseforetakene, i 

tillegg til en representant for konserntillitsvalgte, Luftambulansetjenesten HF, to 

eksterne representanter og det vil bli oppnevnt en representant for kommunelegene i 

regionen. 

 

Helse Nord RHF inviterer med dette ordførerne i helseregionen til å utgjøre 

referansegruppe(r) for arbeidet med strategien. Når arbeidet med datainnsamling og 

analyse er gjennomført, ønsker vi å invitere ordførerne til referansegruppemøter som 

blir organisert etter helseforetakenes opptaksområder. Dette vil skje til høsten, tentativt 
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i begynnelsen av oktober. Det vil også bli avholdt møter med de strategiske 

samarbeidsutvalgene i de fire helsefellesskapene i Nord-Norge i løpet av høsten. 

 

 

Prosjektet vil nå i oppstarten av arbeidet gjennomføre innspillmøter ved hvert av 

sykehusene i regionen. I tilknytning til disse møtene vil det går ut invitasjon fra 

helseforetakene til kommunelegene i sykehusenes opptaksområde til egne møter, der 

det blir anledning til å gi innspill til arbeidet. Disse møtene skal gjennomføres i løpet av 

juni.  

 

Vi vil på et senere tidspunkt, etter sommeren, sende ut invitasjon og dagsorden til 

referansegruppemøtene.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Cecilie Daae 

Adm. Direktør  

 

1 vedlegg:  

 

Strategi for prehospitale tjenester i Helseregion Nord, mandat.  


