
Referat fra møte i Regionsutvalget 

Legeforeningen Nord den 17. juni 2005 i 

Henningsvær 

  

  

Møtet startet 16.9 på ettermiddagen med ei orientering fra generalsekretær Terje Vigen, og 

begynte igjen 17.9 kl. 08.30. 

  

Tilstede: 

Bjørn Straume, Kenneth Johansen, Knut Kjerpeseth, Ingrid P. Olsen, Gunnar Skipenes, Lars A Nesje, 

Geir Tollåli og Paul W. Hansen. Svein Arne Monsen deltok på deler av møtet pr. telefon. 

Konserntillitsvalgt Stig Arild Stenersen deltok pr. telefon. I tillegg deltok Terje Vigen og Tove 

Myrbakk. 

  

Sak 20/05: Desentraliserte spesialisthelsetjenester 

  

Paul W. Hansen orienterte fra arbeidsgruppa som har hatt 4 møter. Her har det vært et stort 

engasjement. Rapporten er etter hans mening gjort for stor og for lite leservennlig med sine 250 

sider totalt. Hovedkonklusjonen er at dette er ei ordning som de fleste ønsker. Det er ikke diskutert 

så mye hvem som skal utføre disse desentraliserte tjenestene, heller ikke om det skal være plikt eller 

frivillighet. 

  

S A Stenersen kunne fortelle at det har kommet mange positive tilbakemeldinger i høringsrunden. 

Det er også satt ned to nye arbeidsgrupper som skal se på sykestuefunksjon og telemedisin. Disse 

skal ha klar en rapport i mars -06. 

  



De konserntillitsvalgte har avgitt en høringsuttalelse og tok her dissens på at deltakelse i ambulering 

etableres som en del av en ansettelsesforhold, altså som plikt og ikke som frivillighet. Det må bli 

snakk om løsninger som sikrer stabilitet blant legene og annet helsepersonell. 

  

Ingrid P Olsen tok opp hva dette vil få av betydning for spesialiseringen. 

  

Paul W Hansen  tok opp at private spesialister nærmest er eksludert i høringssvaret fra de 

konserntillitsvalgte. 

  

K Kjerpseth frykter at desentraliserte spesialisthelsetjenester i psykiatrien vil bremse og i verste fall 

stanse den helt nødvendige oppbyggingen av DPS-ene. Noen av spesialitetene, og kanskje psykiatrien 

spesielt, egner seg dårlig for desentralisering. 

  

Vedtak: 

Regionsutvalget sendes høringssvar som legges fram for styret i Helse Nord RHF på styremøtet 22. 

juni, hvor en tar opp en del av de bekymringene som utvalget har i tillegg til de konserntillitsvalgte 

har tatt opp i sitt brev. 

  

Sak 21/05: Valg av nytt regionsutvalg 1.9.05 

  

Det skal utnevnes nytt regionsutvalg som trer i kraft 1.9.05. 

  

Vedtak: 

De tre fylkeslederne drøfter hvordan sammensetningen i nytt styre skal være og kommer fram til 

kandidater. 



  

Sak 22/05: Konserntillitsvalgtordningen 

  

S A Stenersen ønsker at regionsutvalget evaluerer ordningen og vurderer kandidater. Selv er han 

ikke avvisende til å fortsette i vervet. Utvalget mener det har vært en stor styrke å ha en 

konserntillitsvalgt å støtte seg på med informasjon, og mener Stenersen har gjort en god jobb her. 

  

Vedtak: 

Utvalget oppretter et forhandlingsutvalg som skal jobbe for fortsatt å ha en konserntillitsvalgt for 

Akademikerne Helse fra 1.1.06 når nåværende avtale går ut. 

  

Sak 23/05: Valg av ansattrepresentant i Helse 

Nord RHF 

  

S A Stenersen mener det bør være gjennomgående representasjon ved at ansattrepresentant og 

konserntillitsvalgt er den samme personen. En er i dialog med KFO om å samle seg om ei felles liste. 

UNN og Nlsh er ferdig med valget. 

  

Vedtak: 

Regionsutvalget stiller seg bak ønske om ei felles liste i Helse Nord RHF. 

  

Sak 24/05: Orienteringssaker 

  



Status i forhandlingene: Brudd på UNN og på Nordlandssykehuset. Ellers var det på møtetidspunktet 

inngått 9 avtaler og det var brudd i 10 foretak. 

  

Samhandlingsrapporten: 

S A Monsen orienterte om at han har sendt inn innspill til Helse Nord RHF på vegne av utvalget. 

  

Ortopediavd. på UNN: 

Det er grunn til bekymkring om regionale konsekvenser av saken, samt for spesialiseringen. 

  

Vedtak: 

Det sendes bekymringsmelding til Helse Nord RHF med kopi til UNN v/Schrøder og Legeforeningen 

v/Vigen. 

  

  

Sak 25/05: Interkommunalt legevaktsamarbeid 

  

S A Monsen orienterte om prosjektet på Helgeland som går ut på interkommunalt samarbeid og er 

støttet økonomisk av Fylkesmannen i Nordland. Legevaktsamarbeid har utkrystallisert seg som et 

kjerneområde som det skal jobbes videre med. En vil ha den danske modellen for legevakt som 

utgangspunkt og finne gode lokale løsninger. 

  

Sak 26/05: Ambulansetjenesten 

  



Arbeidstilsynet har påpekt ulovlige ambulansetjenester for flere steder i Nord-Norge. Kravet fra 

Fagforbundet overstiger tilskuddet til ambulansetjenesten. Forbundet ønsker at Helse Nord RHF 

overtar ambulansetjenesten i landsdelen, noe det regionale helseforetaket foreløpig sier ikke er 

aktuelt. 

  

Vedtak: 

Det skrives brev til Helse Nord RHF med kopi til Helse- og Omsorgsdepartementet for å få opp saken 

på foretaksmøte 24. juni 2005. Her blir det viktig å få fram konsekvensene en redusert 

akuttberedskap kan få for blant annet sårbart interkommunalt legevaktsamarbeid og rekruttering av 

leger i distriktene i Nord-Norge. Det må sikres en helhetlig akuttberedskap for befolkningen. 

  

Sak 27/05: Økonomi og arbeidsplan for høsten 

  

Iflg. sendt oversikt fra økonomiavdelingen ved Dnlf er økonomien for utvalget relativt god da vi 

tidligere i år har hatt telefonmøter. Høstens møte blir med nytt utvalg og her fremkom det ønske om 

å arrangere et felles møte med fylkesavdelingene. 

  

Sak 28/05: Høring - tiltaksplan for psykisk 

helsevern 

  

K Kjerpeseth mener denne mangler en helhetlig tenkning og overordnet faglig styring. Dette er 

nødvendig å få på plass før en lager en tiltaksplan. En må kartlegge de ressursene en har og få disse i 

et system som fungerer først. 

Psykiatrien har et grunnleggende faglig problem og legene må på banen her. 

  

Vedtak: 



Utvalget v/Knut Kjerpseth lager et høringssvar til Helse Nord RHF på mandag. 

  

Sak 29/05: Budsjett 2006 - Helse Nord RHF 

  

S A Stenersen orienterte om at 1. tertialrapport viser at underskuddet kan bli dobbelt av det en 

forventet og har budsjettert ut fra. Det betyr at Helse Nord RHF foreslår å utsette alt av fagplaner og 

tiltaksplaner og konsentrere seg om å komme i økonomisk balanse. 

De konserntillitsvalgte har sendt protokolltilførsel der de sterkt beklager dette. Det bør jobbes videre 

politisk med sosialkomite og Nord-Norgebenken på Stortinget for å få gjort noe med økonomien i 

foretakene. 

  

Vedtak: 

Regionsutvalget slutter seg til de kommentarene som de konserntillitsvalgte har kommet med i 

forhold til budsjett 2006. 

  

  

  

Tove Myrbakk 

Referent 

 


