Regionsutvalg Nord
Den norske legeforening

REFERAT FRA MØTE I REGIONSUTVALGET I TROMSØ 12.04.12
Tilstede:
Lars A. Nesje, Jo-Endre Midtby, Yngve Figenschau, Rosalie Evans, Margit Steinholt, Ruben Bentzen og
Jostein Tørstad.
Forfall:
Britt Larsen og Raymond Mortensen.
Sak 1/12: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 30.11.11.
Vedtak:
Ble distribuert i januar. Ingen merknader.
Sak 2/12: Orienteringssaker
•

Helsepolitisk konferanse høsten 2012

- L. Nesje og T. Myrbakk orienterte om konferansen som skal være i Svolvær 17. – 19. september. En
komite bestående av Ketil Espnes, Randolf Søberg, Tove Myrbakk og Lars A. Nesje har utarbeidet
forslag til program som har vært ute på ”høring” blant lokalforeningslederne og blitt positivt mottatt.
•

Revidert fastlegeforskrift

- Regionsutvalget avgir ingen egen høringsuttalelse i saken. Legeforeningen har sendt sin
høringsuttalelse til HOD.
•

Valgordning for konserntillitsvalgte

- Akademikerne har hatt saken oppe, men den ble utsatt. Ingen av de konserntillitsvalgte eller
regionsutvalg har hatt saken tilsendt i forkant. Har fremdeles ikke fått ny konserntillitsvalgt etter
Fredrik Sund i Helse Nord.
•

Hjemmesidene

- Legeforeningen har fått nye hjemmesider. Mye av den tidligere informasjonen som tidligere lå på
de gamle sidene må konverteres fra de gamle sidene og er ikke søkbare i dag. Regionsutvalget
melder inn at dette er problematisk da hjemmesidene i stor grad er lokalforeningenes arkiv og
historie.
•

Høringssaker

- Intern høring – Legeforeningens statusrapport om forebyggende helsearbeid
- Intern høring – Legeforeningens statusrapport om helse- og omsorgstilbudet til eldre
- Intern høring - Legeforeningens forskningspolitiske strategidokument
- Intern høring - Landsstyresak - Opprettelse av kompetanseområde i allergologi.

- Intern høring - Landsstyresak - forslag fra Yngre legers forening om endring
av spesialistreglenes generelle bestemmelser §5
- Intern høring – Forslag om endringer i Legeforeningens lover og fastsettelse av
medarrangør for landsstyremøtet i 2015
- VS: Intern høring - Legeforeningens statusrapport om forebyggende helsearbeid
Vedtak:
Det avgis ingen spesiell høringsuttalelse fra regionsutvalget i disse høringssakene. Medlemmer i
utvalget kan på eget initiativ foreslå høringsuttalelser som distribueres hele utvalget på e-post for
felles vedtak.
•

Valg av ansattrepresentant HN styre mai 2011- mai 2013

Fredrik Sund har sagt seg villig til å stille på valg som ansattrepresentant fra Legeforeningen. Randolf
Hardersen, Nordlandssykehuset Bodø har sagt ja til å stille som 3. vara.
•

Medlem fra nord i Fagakademiet

Pr. i dag har region nord ingen representant i Fagakademiet. L. Stemland har tidligere fungert, men er
i svangerskapspermisjon.
•

Fondsreglene på Fond II - vanskelig å holde seg oppdatert via kurs når man bor i distrikt?

- De nye reglene resulterer i til dels store egenandeler for allmennleger i distrikt som skal gjennom
de obligatoriske kursene.
•

Legeforeningen sentralt - utspill vedrørende fødetilbudet i Helse Nord

- M. Steinholt tok opp saken etter mediautspill fra president Hege Gjessing og leder fra Gynekologisk
forening der de uttrykte bekymring om fødselsomsorgen i Helse Nord. Det som har fremkommet i
media og på legeforeningen.no inneholder flere faktafeil. M. Steinholt har gått ut i lokal media der
hun imøtegår det presidenten har sagt. Møte mellom Legeforeningen sentralt og Helse Nord 13.4 om
saken.
Vedtak:
Regionsutvalget sender brev med følgende tekst til president og legeforeningens sekretariat:
”Regionsutvalget i nord ser med undring på Legeforeningens utspill datert 16.03 2012 angående
fødselsomsorg. I brevet , underskrevet av president Hege Gjessing, fremkommer det påstander om
kvaliteten på tjenestene i Helse Nord som regionsutvalget ikke kan se har rot i virkeligheten. Tallene
det henvises til er gamle, og Helse Nord sitt styre har enstemmig vedtatt retningslinjer for
svangerskap og fødselsomsorg som fullt ut samsvarer med nasjonale kriterier.
Etter regionsutvalgets mening bidrar Legeforeningens utspill til å undergrave pasientenes tillit til
helsevesenet. I tillegg virker det ødeleggende for lokalforeningenes forhold til Legeforeningen
sentralt. For framtida kan slike uheldige situasjoner unngås ved bedre kommunikasjon og kontakt
med lokalforeningene, samt tillitsvalgte. ”

Sak 3/12: Valg av vararepresentant til Dnlfs landsstyre. Valgordning. Gjennomføring av valg.
Valg av vara for leder i utvalget til landsstyret:
Ruben Bentzen
Valg av vara til regionsutvalget.
Det er meldt inn behov for vararepresentanter for regionsutvalgmedlemmene. Legeforeningens lover
sier ingenting om dette.
Valgordning:
Brev fra Signe Gerd Blindheim i Legeforeningen angående valgordning og Brønnøysundregisteret.
Sak 4/12: Doktor i Nord
Møte 12.4 i forkant av regionsutvalgsmøtet mellom redaktørene i bladet og leder i regionsutvalget.
Enighet om å fortsette samarbeidet ut 2012. Referat fra møte kommer.
Sak 5/12: Kjøp av tjenester fra sekretariatet fra regionsutvalget
Det blir videreført en avtale om kjøp av sekretariatstjenester fra Nordland Legeforening. Leder av
regionsutvalget og leder av Nordland Legeforening utarbeider en avtale.
Sak 6/12: Evt. forespørsel om møte med ledelsen i Helse Nord
Regiosutvalget forespørrer ledelsen i Helse Nord RHF om møte til høsten. Tema som ønskes tatt opp
er samhandlingsreformen, turnustjeneste, tjenesteavtaler mellom kommuner og foretak.

Tove Myrbakk
Referent

