Referat fra møte i regionsutvalget 17. februar
2011
Tilstede: Margit Steinholt, Yngve Figenschau, Beate Sørslett, Gunnar
Skipenes, Lars A. Nesje, Kenneth Johansen, Per Somby. I tillegg deltok
Anne Grethe Olsen og Tove Myrbakk. Marit Karlsen deltok fra sak 5.11.

Forfall: Fredrik Sund og Ingunn Gundersen.
Sak 1/11: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra regionsutvalgsmøte 8.11.10

Vedtak:
Godkjent uten merknader.

Sak 2/11: Orienteringssaker

Anne-Grethe Olsen tok opp om det er ønskelig at hun fortsetter i samhandlingsutvalget i Helse Nord
RHF som representant fra regionsutvalget fram til 1.9.11. Hun orienterte fra møtet i
samhandlingsutvalget hvor Magne Nylenna var tilstede og orienterte om prosessen rundt høringen
vedr. samhandlingsreformen. Utvalget ga ikke et skriftlig høringssvar, men fikk gikk en del innspill
til Magne Nylenna som han tok med seg videre.

Vedtak: Ingen hadde innvendinger til det, og Anne Grethe Olsen representerer regionsutvalget i
samhandlingsutvalget fram til valg av nytt regionsvalg 1.9.11.

Det skal ha vært suppleringsvalg i Nmf. Resultatet etterspørres hos Ingunn Gundersen.

Karkirurgi til Helse Sær-Øst
Rammeavtale om konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst
Rapport fra Mckinsey om investeringer i spesialisthelsetjenesten.
Felles regionsutvalgsmøte nasjonalt, evt. for lederne i utvalgene i mars/april.
- Ikke gjort konkret avtale.
Referat fra sentralstyremøte der turnustjenesten var oppe og det ble vedtatt å gå for søknadsbasert
modell. Det er sendt inn forslag om et pilotprosjekt i nord.

Sakene fra konserntillitsvalgt Fredrik Sund går ut.

Sak 3/11: Høring forslag til prinsipp- og arbeidsprogram

Sentralstyret foreslår endring av tidsaspektet og et to-delt prinsipp- og arbeidsprogram. Det er lite
konkrete formuleringer i det foreslåtte prinsipp-programmet, mens arbeidsprogrammet er
tydeligere og derfor lettere å evaluere.

Vedtak:
Medlemmene i utvalget setter seg inn i forslaget. Lars A. Nesje sender ut høringssvar fra TLF
som utgangspunkt for høringssvar fra utvalget. Høringssvar er 1.3.11.

Sak 4/11: Status Nord-Norge konferansen

T. Myrbakk orienterte om konferanseprogrammet så langt. Det er nytt møte i komiteen 21.2.11.
Referat fra dette sendes regionsutvalget.

Sak 5/11: Eventuelt

Telefonmøte 3. mai ved behov.
Møte med Helse Nord-ledesen 6., 7., eller 8. juni. Sendes forespørsel.

Aktuelle saker som kan drøftes på møtet er:
- Turnustjenesten
- Samhandlingsreformen og kommunal medfinansiering
- Underbemanning på sykestuer i Finnmark – ønske om minstenorm

Tove Myrbakk
Referent

