Referat fra regionsutvalgsmøte den 26. oktober
2005 på Legenes Hus kl. 09.30 til 14.30
Tilstede:
Raymond Teigen, Ketil Mevold, Kenneth Johansen, Gunnar Skipenes, Paul W. Hansen og Lars A. Nesje,
samt Tove Myrbakk fra sekretariatet. Terje Vigen og Torunn Janbu møtte i starten og leder av
helsepolitisk seksjon Terje Sletnes deltok på deler av møtet.

Forfall:
Anton. Kr. Eide, Merethe Kumle og Anne Grethe Olsen, samt Nmf. repr. Anne Elise Briskelid.

Sak 30/05: Godkjenning av referat fra juni
Vedtak : Ingen merknader til referatet.

Sak 31/05: Møte med sentralledelsen i
legeforeningen
Terje Vigen hadde en del oppfølgingsspørsmål etter møtet han deltok på i Henningsvær. Han og
Torunn Janbu orienterte om de sakene som det jobbes med i legeforeningen sentralt. Den viktigste
saken akkurat nå er statsbudsjettet. I Soria Moria-erklæringen er primærhelsetjenesten ikke nevnt
med et ord. Dette blir tatt opp i.f.m. budsjettforhandlingene. Det samme blir egenandel som
legeforeningen mener bør være gratis til 19 år.

Valg av ansattrepresentanter ble også tatt opp og utvalget diskuterte rundt valgstrategier. Janbu
orienterte om arbeidet i regionsutvalget i øst og sør som hun kjenner godt. Vigen mener det er store
forskjeller på de ulike regionsutvalg, men ønsker å vente på evalueringen før han kommenterer dette
ytterligere.

Janbu foreslo at en i region nord satset på noen få tillitsvalgte som en gir ekstra mye opplæring ut
over de kursene som legeforeningen arrangerer. Dette vil gjøre disse i stand til å bli brukt som
"proffesjonelle" forhandlere rundt om i foretakene og i kommunene. Hun anbefalte utvalget å fordele
fagområder på medlemmene slik at arbeidsbelastningen på leder ikke blir for stor.

Janbu fortalte at de fagmedisinske foreningene skal ha en representant fra hver region, og anbefalte
regionsutvalget å knytte kontakter med disse.

Terje Sletnes orienterte om hva helsepolitisk avdeling er opptatt av og jobber med for tiden. Det
nyeeste er policynotatene som kort og konsist skal beskrive hva legeforeningen mener i ulike saker.
Disse skal samles på nettet og være enkel å få tak på når en trenger informasjon. Hovedmålet for
disse notatene er å påvirke opinionen og å informere internt i legeforeningen om hva foreningen står
for i enkeltsaker.
Avdelingen svarte på 60 høringer i fjor og må nå velge bort en del høringssaker som ikke er blant de
mest relevante. Høringsfristene er jevnt over veldig korte, ofte 4 uker. Da blir det vanskelig å
involvere store deler av organisasjonen slik at ønsker. Blitt en del bedre med høringer elektronisk.
Sletnes jobber sammen med sentralstyret i forhold til statsbudsjettet. I tillegg til de sakene som Janbu
nevnte tok han fram bemanningsnorm i sykehjem, styrking av rusfeltet og interkommunal legevakt
som aktuelle saker å ta opp med regjeringen.
Det jobbes også med statusrapporter og den siste som skal være klar i januar neste år omhandler
rusfeltet.

Sak 32/05: Handlingsplan for perioden
Det nye regionsutvalget var veldig fornøyd med fellesmøtet og møte med president og
representanter fra administrasjon og vil legge minst et møte i året til Oslo.

Kontakt med Helse Nord:

Utvalget diskuterte rundt en handlingsplan og fant at kontakt med Helse Nord blir veldig viktig
fremover. Til møtet over nyttår ønsker en å invitere representanter fra både styre og administrasjon
i Helse Nord RHF. Det sendes brev med presentasjon av det nye regionsutvalget og antydes møte
primo februar etter at ny fagdirektør er på plass.

Tillitsvalgtkurs:

Vedtak:
Trinn 1 kurs for YLF og OF arrangeres i Bodø i januar/februar som et regionalt tillitsvalgtkurs. Anne
K. Fagerheim og Ketil Mevold er i arrangementskomiteen.

Kontakt med foretakene:

Stig Arild Stenersen ønsker å reise rundt til foretakene i forbindelse med at budsjett for 2006
begynner å bli klart. Raymond Teigen ønsker å bli med for å orientere om regionsutvalgets arbeid,
samt få innspill fra medlemmene.

Økonomi:

Foreløpig er økonomien for regionsutvalget for 2005 grei, men en trenger en oversikt til neste møte.

Vedtak:
Det utformes et budsjett for 2005 til neste møte.

Samarbeidsutvalg Akademikerne Helse:

S A Stenersen har bedt om at utvalget finner en representant til å sitte i et samarbeidsutvalg for
Akademikerne Helse.

Vedtak:
R. Teigen spør Jens Munch-Ellingsen på UNN og Sverre Håkon Evju på Narvik sykehus om å sitte i
utvalget hvis Stenersen ikke har behov for en representant fra regionsutvalget.

Hjemmeside:

Regionsutvalget har ikke egen hjemmeside og vil bruke fylkesavdelingenes hjemmesider for å
informere medlemmer og andre.

Kurs:

Det er stor variasjon mellom fylkesavdelingene m.h.p. kursarrangement, Finnmark er nok mest aktiv,
mens Troms har minst kursaktivitet. Fremover prøver en å tenke mer regionalt når en arrangerer
kurs og åpner opp for deltakelse fra de andre fylkene.

Ambulansetjenesten blir viktig fremover og utvalget må ha fokus på dette,

Neste møte:
Neste møte blir 7. desember på Rica Ishavshotell i Tromsø.

Tove Myrbakk
Referent

