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Møtebehandling 

 
 
Votering 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Fylkesrådets vedtak:  

1. Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har behandlet høring- Strategi for 
prehospitale tjenester i Helse Nord 2022-2025 
 

2. Fylkesrådet støtter Helse Nords innsatsområder som kommer fram i strategien og 
prioritering av de fem viktigste satsningsområdene som er vektlagt i Strategi for 
Helse Nord RHF 2021-2024 

 
3. Fylkesrådet ber om at Helse Nord prioriterer landingsplasser for nye de 

redningshelikoptre ved akuttsykehusene i Troms og Finnmark 
 

4. Fylkesrådet vil understreke viktigheten av at helseforetakene og kommunene sikres 
tilstrekkelige ressurser til å kunne oppnå målsetningen om å levere likeverdige 
akuttmedisinske tjenester på lokal-, regional og universitetssykehusnivå i en landsdel 
med store avstander, spredt befolkning og et utfordrende klima 

 
5. Fylkesrådet ber om at Helse Nord sørger for at det offentliggjøres tall på responstid 

slik Stortinget har vedtatt og at tall for alle kommuner gjøres tilgjengelige slik at det 
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er mulig å prioritere ressursene slik at det er mulig å oppnå kravene om responstid i 
hele regionen 
 

6. Fylkesrådet forutsetter at Helse Nord plasserer den permanente ambulanse-
helikopterbasen i Midtre Hålogaland, øst for Hinnøya. En base lokalisert i aksen nord 
av Tjeldsundbrua og i sør av Fjelldal er vurdert av Luftambulansetjenesten HF i 2019 
til samlet sett å ha de beste flyoperative og sikkerhetsmessige forholdene ut fra 
beredskap, gjennomføringsevne og flysikkerhet. Fylkesrådet mener at de faglige 
vurderingene bør ligge til grunn i etableringen av basen som skal sørge for en trygg 
akuttberedskap i regionen. 
 

7. Saken er behandlet etter kommunelovens § 11-8. Vedtaket forelegges fylkestinget i 
første møte. 
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