Referat medlemsmøte i Regionutvalg Vest
Dato: 09.11.2019 – Studietur til Inverness, Skottland

Til stede: Jan Robert Johannessen (leder), Gunnar Ramstad, Ronny Cassells, Jan Ove Tryti, Eva Gerdts, Karin
Stang Volden, Lars Peter Christersson, Erna-Gunn Moen, Marie Østland Kjeldaas
Forfall: Janne Kristine Bethuelsen
Referent: Therese Sæbøe Strand, Adm. Konsulent Hordaland legeforening

Sak 14/19) Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 13.06.2019
Leder og sekretæren tar en gjennomgang før godkjenning
Sak 15/19) Regionutvalg Vest - konstituering/ bli kjent
Presentasjon rundt bordet – ny leder Jan Robert Johannessen, mangler representant fra Namf
Rogaland.
Sak 16/19) Hva er RU og hvordan driver vi det
Utvalget skal dekke Helse Vest sitt område – Hordaland lf, Rogaland lf og Sogn og Fjordane lf.
Medlemmene er utpekt blant de tre lokalforeningene. Begge kjønn skal minst være representert
med 30% – her er vi ca 50/50. Dersom det innad i utvalget er uenighet om saker skal det sendes til
sentralstyret for behandling. Utvalget bør sees på som et «mulighetenes utvalg» for å bedre
samarbeide på tvers av lokalforeningen. Legger opp til ca 3-4 møter per år, fellestur hvert 2. år.
Sak 17/19) Budsjett / økonomi
400.000 til disp, 100.000 til sekretærstillingen, litt utgifter til møtevirksomhet, honorar, reiser.
Disposisjonene kan endres, men må bruke midlene på best mulig måte.
Gjeldende økonomirutiner ved at HLF forskutterer utgifter gjennom året i eget prosjektregnskap, og
siden viderefaktureres DNLF for faktiske utgifter ila et år. Utvalget får dekket de midlene de bruker,
resten av ubrukte midler slettes ved utløpet av året.
Sak 05/19) Nytt fra lokalforeninger og yrkesforeningene
Nyhetsbrev – RU kan melde inn aktuelle saker til nyhetsbrevet, eller vurdere aktuelle saker fra
nyhetsbrevet som kan tas opp i kommende RU møtet.
Sekretær kontakter Dnlf v/Ellen Juul Andersen om at medlemmene i RU vil ha tilsendt Nyhetsbrevet.
Sak 18/19) Pakkeforløp psykisk helse – spørreundersøkelse sendt allmennleger.
Gjennomgang og diskusjon – mottatt respons fra representanter i Helse Førde, Helse Bergen, Helse
Fonna og Helse Rogaland, svar: 103 stk av ca 1000 stk
37% mener det medfører merarbeid og avslagene på søknadene som allmennlegene opplever gjør at
mulig pasientbehandling kan stoppe opp. Svakheter i regelverket som vurderer hvem som er rette
pasient i pakkeforløpet og hvem som får hjelp.
Avslagene og ordlyd avviser pasientproblemer som ikke relevante diagnoser, medfører frustrasjon
hos allmennleger for videre arbeid med søknadene på vegne av pasientene.
Sammenfattet virker det som at pasienten må passe inn i systemet, og det forventes at kommunene
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skal stille med flere ressurser enn de har til rådighet. Psykiatrien har ikke fått flere
ressurser/økonomiske overføringer etter denne innføringen av pakkeforløpet.
Oppfølging av resultatet i spørreundersøkelsen må vurderes om den kan brukes ut mot
Helsemyndighetene og Helse Vest, samt tas videre til praksiskonsulent.
RU må vurdere om undersøkelsen skal publiseres, ev. også i Dagens medisin.
Sak 19/19) Aktuelle saker
a) Psykiatrisaken
b) Sak fra LVS – medlemmer med bistilling ved Universitetet i Bergen og hovedstilling i Helseforetak
får ikke forhandlet lønn for bistillingen ved de lokale forhandlinger. Lønn for bistilling (20%)
fastsettes administrativt ved førsteansettelsen og justeres ofte ikke. Hovedarbeidsgiver overholder
ofte ikke plikt til å synliggjøre bistillingsarbeidstiden innenfor A-arbeidstid i arbeidsplanene.
Arbeidstaker får «fri» til å ta timeplanfestet undervisning, men ikke avsatt tid til forskning. Dette gjør
slike bistillinger mindre attraktive.
c) Postlegestillinger/LIS1 stillinger
d) Førde, Sogn og Fjordane, Fagmiljø forvitrer pga mangel på kirurger som fører til problem med å
fylle vaktene. Helse Førde er blitt forelagt problemene med manglende kirurger og akuttkirurgi.
Dette skal ifølge vedtak være tilgjengelig mellom Ålesund og Bergen. Løsning kan være en pakke
mellom Helse Bergen og Helse Førde hvor kirurgiberedskap deles de imellom. Konserntillitsvalgte
bør involveres i denne saken.
Kan planlagt kirurgi flyttes fra Helse Bergen til Helse Førde? Pasientgrunnlaget er en viktig faktor for
å få nok kirurger. Saken tas opp på neste møte, ta kontakt med Gastrokirug på Haraldsplass for å
høre hvordan utveksle tjenester.
e) Avlønninger i allmennmedisin. Helse Vest – honorering fra Helse Vest for ledsagelse av pasienter i
ambulanse
f) Aktuelle saker fra PSL
g) Fastlege- og LIS stillinger er viktig å se på ut ifra medisinstudentene sitt ståsted. Studenter
med/uten medisin-lisens gjør oppgaver som de ikke er kompetente til pga press ute på
arbeidsplassen, ev. sykehjem og på sykehus.
h) Helse Vest og IKT, videreutvikler journalsystemer som snakker sammen. Leder Jan Robert
Johannessen kan ta kontakt med aktuelle leverandører av system
i) Forslag om å gå i dialog med universitetet i Bergen og be om forståelse for behov for høyere lønn
for praksislærere
Sak 20/19) Samarbeidspotensiale på tvers av lokalforeningene
Mulighet for samarbeid ved kommunesammenslåing, tilpassing av legenes lønnsnivå,
stillingsbeskrivelser og vaktordninger mm. Kulturer skal møtes, kolleger med fagforeningskrav.
Alternativt kan større grupper settes sammen og diskutere dette.
Sak 21/19) Møteplan til sommeren 2020
Februar og mai aktuelle måneder – sette agenda/saksliste for å invitere gjester til møtet.
Eventuelt
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