
Referat fra møte i regionsutvalget den 7. 

desember 2005 på Rica Ishavshotellet 

  

Tilstede: 

Paul W. Hansen, Lars A. Nesje, Anne Grethe Olsen, Anton K. Eide, Raymond Teigen, 

Kenneth Johansen, Gunnar Skipenes og Tove Myrbakk. 

  

Forfall: Ketil Mevold og Anne Elise Briskelid. 

  

I tillegg møtte Richard Slubowski og Per Kristian Skorpen. 

  

Sak 37/05: Godkjenning av referat fra møte 

8.11.05 

  

Vedtak: Ingen merknader. 

  

Sak 38/05: Godkjenning av innkalling og 

dagsorden 

  

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjent med noen tilleggssaker. 

  



Sak 39/95: Orienteringssaker 

  

S A Stenersen orienterte om budsjett/økonomi RHF, IKT-tjenesten i Helse Nord som er under 

organisering og om valget. 

  

Kenneth Johansen orienterte om uttalelsen som medlemsmøte i Finnmark Legeforening har kommet 

med. De er positiv til at det skal investeres en milliard kroner på sykehus i fylket. 

  

S A Stenersen orienterte om kommende styresaker i Helse Nord. Det skal gjøres en kartlegging av alle 

doktorer i Nord-Norge. Tall fra Nasjonalt Råd viser at problemene er store, spesielt på 

småsykehusene i forhold til rekruttering. Spesielt utsatt er kirurgi, indremedisin og psykiatri. Høsten 

2006 blir dette en sak for styret i Helse Nord. 

  

K. Johansen har på utvalgets vegne deltatt på et PKO-møte i Helse Nord. Alle praksiskonsulentene 

skal samles på forsommeren -06. 

  

Sak 40/05: Hålogalandssykehuset 

  

R. Slubowski, som er foretakstillitsvalgt på Hålogalandssykehuset for OF, var invitert til møtet for å 

orientere om PWC-rapporten som er laget og situasjonen i foretaket. 

  

Slubowski mener rapporten er feilaktig på mange områder. Den opererer med et urealistisk budsjett 

i forhold til oppgaver og bryter hovedavtaler i enkelte av forslagene. Rapporten er også med på å 

vanskeliggjøre samarbeidet sykehusene imellom. 

  



P K Skorpen orienterte om hvordan tillitsvalgte på Stokmarknes og Narvik sykehus ser på 

situasjonen. Det har vært store bemanningsforskjeller mellom Harstad og de to andre sykehusene, 

noe Skorpen stiller spørsmål ved om dette er korrekt hvis eier mener alle tre er lokalsykehus. 

  

Vedtak: 

Det settes ned ei arbeidsgruppe bestående av P K Skorpen, R. Slubowski, A G Olsen, R. Teigen og S A 

Stenersen som jobber videre med saken. 

  

Sak 41/05: Legeforeningens rapport om lokalsykehus 

  

Legeforeningen satte i sommer ned et utvalg som skal se på lokalsykehusenes fremtidige rolle, og er 

ledet av Tor Øystein Seierstad, fagdirektør i Helse Finnmark. Utvalget ønsker å fokusere på hvilken 

kjede som er etablert for pasientene, om mener innholdet i det lokalsykehusene skal drive med må 

være tilpasset dette og pasientenes behov. En må skille mellom de som trenger breddekompetanse 

og de som trenger spisskompetanse. Dette mener de det syndes stort mot i dag på de større 

sykehusene, som også skal være lokalsykehus for sitt område. Utvalget understreker også at 

breddekompetanse i bunn er viktig for spisskompetanse. 

  

Vedtak: 

Rapporten tas til orientering og følges opp videre i utvalget. 

  

Sak 42/05: Handlingsplan for 2006 

  

Styremøte i Bodø .. februar og .. februar. Utvalget inviterer med styreleder, fagdirektør og 

administrerende direktør i Helse Nord RHF fra kl. 12.00 - 14.00. Det leies møtelokale på Rica hotell. 

På møtet legger en opp til en diskusjon om hvordan regionsutvalget og Helse Nord kan samvirke i 



mange sammenhenger. Aktuelt å være et faglig råd for Helse Nord RHF. Det debatteres rundt tema 

desentralisering. 

  

Neste møte blir 30. mars til 1. april i Pasvik i forbindelse med vårkurs i Finnmark. OBS NY DATO! 

  

Møte 8. mai på Soria Moria i forbindelse med landsstyremøtet som starter 10. mai. Paul W. Hansen og 

Anne Grethe Olsen er de to eneste som ikke er delegater, og de ønsker begge å delta på hele 

landsstyremøtet i etterkant av møtet. 

  

R. Teigen orienterte om planene om å besøke foretakene i Nord-Norge sammen med 

konserntillitsvalgt Stig Arild Stenersen. De starter med Finnmark og Hålogaland over nyttår. 

  

Sak 43/05: Frikjøp av leder 

  

Leder ønsker å bli frikjøpt i 10 % stilling, fordelt på Nordland Legeforening og Regionsutvalget. 

  

Vedtak: 

Regionsutvalget frikjøper leder i størrelsesorden 60 % av en 10 %-stilling ut fra en totalramme på kr. 

130.000,-. 

  

Sak 44/05: Ambulansetjenesten i Nord-Norge 

  

R. Teigen og S A Stenersen orienterte fra henholdsvis prosjekt- og styringsgruppen. 



  

  

Vedtak: 

Regionsutvalget avgir høringsuttalelse. Fylkeslederne danner ei arbeidsgruppe som samler innspill 

og sender forslag til resten av utvalget før jul. Uttalelsen må være klar 4.1.06. 

  

Sak 45/05: Eventuelt 

  

Nina Hesselberg i Helse Nord har i media gått ut og krevd tilstedevekt på alle 330-skvadronene i 

landsdelen. 

  

Vedtak: 

Det skrives brev til Nord-Norge benken på Stortinget og Justiskomiteen som støtter kravet fra Helse 

Nord RHF. 

  

  

  

Tove Myrbakk 

Referent 

 


