Referat fra møte i Regionsutvalget
Legeforeningen Nord den 23. februar 2005 i
Tromsø
Tilstede:
Bjørn Straume, Ingrid Petrikke Olsen, Paul W. Hansen, Svein Arne Monsen, Kenneth Johansen, Geir
Tollåli, Gunnar Skipenes. Knut Kjerpseth og Stig Arild Stenersen deltok pr. telefon. Dessuten deltok
Tove Myrbakk fra sekretariatet.

Forfall : Anne Lise Briskelid og Lars Nesje

Generalsekretær i legeforeningen Terje Vigen og leder for seksjon for helsepolitikk i Dnlf Terje
Sletnes deltok på starten av møtet.

Sak 11/05: Godkjenning av referat fra 5. januar 05
Vedtak: Godkjent uten merknader

Sak 12/05 : Orienteringer
Terje Vigen orienterte om de sentrale forhandlingene. De har gått litt i stå på grunn av uenigheter, og
foreløpig kan en ikke si når de lokale forhandlingene starter.

Paul W. Hansen orienterte fra arbeidsgruppa som jobber med desentraliserte
spesialisthelsetjenester. Det er stor enighet i gruppa om at dette må det satses på fremover. Nytt
møte i gruppe er 25.2.05 i Alta. De skal blant annet se på befolkningsgrunnlag og type tjenester som
egner seg for desentralisering. Knut Kjerpseth og Stig Arild Stenersen kommer med innspill til Paul
W. Hansen.

Stig-Arild Stenersen orienterte om budsjett 2005. Helse Nord RHF har vedtatt et budsjett på rundt 70
millioner kroner i underskudd, men håper å ta det meste inn igjen på mindre utgifter til
pasienttransport.

Stig-Arild Stenersen orienterte også om utbyggingen av Nordlandssykehuset. SINTEF skal gjøre en
arealanalyse opp mot funksjon, noe som også er gjort på St. Olavs Hospital i Trondheim. Rapporten
herfra forventes ferdig i april/mai.

Sak 13/05: Bekymringsmelding fra UNN
Tillitsvalgte ved UNN har laget et forslag til brev som skal presenteres TLF før det evt. sendes videre
til administrasjonen ved UNN.

Vedtak:
Regionsutvalget skriver et brev til Helse Nord RHF hvor de gir uttrykk for bekymring for at
konflikten får konsekvenser for driften av den aktuelle avdelingen. Utvalget får også brevet fra de
tillitsvalgte og vil se på dette før de avgjør videre hva som skal stå i brevet til Helse Nord RHF.

Sak 14/05: Høring foretaksgrensene
Stig-Arild Stenersen orienterte om forslaget til endring av foretaksgrenser i Nord-Salten og SørTroms.

Sak 15/05 : Handlingsplan for rus

De konserntillitsvalgte har foreslått at det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av fagmiljøet i NordNorge som skal jobbe videre med en rusplan.

Sak 16/05: Brev fra foretakstillitsvalgte
Regionsutvalget har fått brev fra foretakstillitsvalgte Anne Fagerheim og Trond Engjom som ber
regionsutvalget innkalle til regionalt formøte i forkant av de lokale forhandlingene, samt kartlegge
hvorvidt det finnes ressurser på regionalt nivå som kan tre støttende til i innledende fast av
forhandlingene på de punkter som blir identifisert på formøtet.

Vedtak:
Regionsutvalget v/sekretariatet sjekker med forhandlingsavdelingen om det er muligheter for å søke
Navo-midler til et regionalt møte/kurs. Regionsutvalget v/sekretariatet tar initiativ til et møte i
samarbeid med de foretakstillitsvalgte. Når det gjelder tilskudd ut over det som evt.
forhandlingsavdelingen og/eller Navo kan bidra med, henvises de foretakstillitsvalgte til å søke sine
respektive fylkesavdelinger.

Sak 17/05 : Samhandlingsrapport
Svein Arne Monsen har laget et utkast til innspill fra regionsutvalget overfor Helse Nord RHF. Dette
jobbes med videre av de tre fylkeslederne. I dette arbeidet vil de også se på Wisløff-utvalgets
innstilling, samhandling og desentralisering og desentraliserte spesialisthelsetjenester for å
samordne en uttalelse som tar opp i seg elementer fra alle disse.

Sak 18/05: Kandidat til sentralstyret
TLF har foreslått 3 kandidater til sentralstyret fra eget styre, men avventer hva NLF og FLF vedtar før
de sender inn forslagene.

Regionsutvalget ønsker å satse på 4 kandidater fra de store yrkesforeningene + Gunnar Skipenes fra
Namf.

Sak 19/05: Handlingsplan våren 2005
Regionsutvalget har fått et tilskudd for 2005 på kr. 275.000,-.

Fremover mot valg av ansattrepresentanter i Helse Nord skal det jobbes med strategi i samarbeid
med bl.a. sykepleieforbundet.

Interkommunal legevaktssamarbeid - utvalget har fått signaler fra mange steder om at legevaktene
sliter i distriktene, og ønsker å bidra til at interkommunal legevakt settes på dagsorden både i Helse
Nord og i legeforeningen sentralt. I første omgang inviterer en representanter fra kommunelege I-

forum Helgeland + rådmenn i utvalgte kommuner, Helse Nord RHF og legeforeningen sentralt til et
møte for å se på muligheter og utfordringer. Kanskje kan det lages et prosjekt i samarbeid med
fylkesavdelingene.

Det vil komme forslag om at psykiatri blir eget foretak i Nord-Norge. Dette må det jobbes med
fremover.

Møter fremover:

Telefonmøte 28. april kl. 20.00.

Møte i Henningsvær fra ettermiddagen 16. juni og til kl. 15.00 den 17. juni.

Tove Myrbakk
Referent

