
Referat fra møte i Regionsutvalget 

Legeforeningen Nord i Pasvik 

  

Tilstede: 

Ketil Mevold, Kenneth Johansen, Anne Grethe Olsen, Jo-Endre Midtby, Paul W. Hansen, 

Lars A. Nesje, Gunnar Skipnenes og Raymond Teigen. I tillegg møtte Tove Myrbakk. 

  

Forfall: 

Merethe Kumle. 

  

Sak 7/06: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 20. og 

21. februar 2006 

  

Vedtak: 

Enstemmig godkjent. 

  

Sak 8/06: Økonomi/møteplan 

  

En foreløpig økonomirapport viser at regionsutvalget har lite midler å lage en handlingsplan 

for. Det koster mye å arrangere møter i landsdelen, men utvalget har prioritert dette som 

viktig for å få i gang prinsipielle diskusjoner i saker, noe som er vanskelig på telefonmøter. 

  

Vedtak: 

Møtet i regionsutvalget i forbindelse med fellesmøte i Henningsvær utgår. Fram mot møtet 

på Soria Moria 9. mai fremskaffes det en nøyaktig økonomirapport og det utarbeides forslag 

til budsjett for 2006. Utvalget vil hvis nødvendig søke midler hos fylkesavdelingene for 

dekning av møtevirksomhet m.v. som ikke dekkes av den potten som sentralstyret har stilt til 

disposisjon. 

  



Sak 9/06: Orienteringssaker 

  

Kenneth Johansen, FLF: 

Det har vært en rolig periode internt i FLF, men mye kamp mellom politikere etter at Helse 

Nord introduserte bygging av nytt sykehus i Hammerfest. Det har vært fokus på 

akuttmedisinen i Finnmark, og spesielt mot Luftambulansen. FLF har fått en henvendelse fra 

et medlem som ønsker at sak om dette tatt opp på årsmøtet i FLF 31.3. Utvalget diskuterte 

om de burde uttale seg i saken, og fant at dette var nødvendig da problemene med 

Luftambulansen er et regionalt problem. Det skrives brev til Luftambulansen, stortingsrepr. O 

G Ballo (saken skal opp som interpellasjon i Stortinget 6.4.06), statssekretær Harsvik i 

departementet, sentralstyret og medlem Jan Eggesvik i FLF med vedtak. 

  

Vedtak: 

Regionsutvalget i legeforeningen ser med bekymring på at den økte aktiviteten i 

Luftambulansetjenesten svekker tilgjengeligheten av personell og materiell for 

akuttmedisinske oppdrag i Nord-Norge. Det er vesentlig at akuttberedskap i 

Luftambulansetjenesten skjermes på en bedre måte enn i dag. Dette kan skje enten ved at 

oppdrag med lav prioritet løses på andre måter, eller ved at det tilføres ekstra ressurser. 

  

  

  

Lars A. Nesje, TLF: 

Det har vært mye debatt blant medlemmer i TLF om forsvarlig språkferdighet. Dette har 

kommet opp i forbindelse med interkommunale legevaktordninger hvor enkelte utenlandske 

leger ikke har gode nok språkkunnskaper. En dom i EU-domstolen gir arbeidsgiver rett til 

saklig å forbigå søkere uten forsvarlig språkferdighet. TLF tar saken opp med legeforeningen 

sentralt som bes ta denne opp med departement og stortingskomite med ønske om 

nasjonale krav. 

  

Raymond Teigen, NLF: 



Møtet i Sandnessjøen med særmøter og debattmøter ble særdeles vellykket. Det jobbes 

med et lignende møte på Stokmarknes sykehus i september, men sannsynligvis med annet 

tema. 

  

Gunnar Skipenes, sentralstyret: 

Alle høringsuttalelser er positivt til rapporten om lokalsykehus. Administrasjonen lager nå et 

utkast til endelig rapport som så skal opp på neste sentralstyremøte. Der skal denne vedtas 

som legeforeningens rapport. 

  

Raymond Teigen, prosjekt Arkhangelsk: 

Raymond Teigen orienterte om prosjektet som NLF har tatt initiativ til og om helsereformen i 

Russland. Saken kommer opp igjen på senere møter da en ønsker å få til et regionalt 

prosjekt. 

  

Lederseminaret, alle fylkesledere: 

På seminaret var lokalsykehussaken oppe til debatt og orientering. Det ble også orientert om 

fastlegeordningen og forskningsrapporten "Vind i seilene". 

  

Sak 9/06: Helse Nord 

  

Finn Henry Hansen har tatt kontakt med Raymond Teigen om medlem fra regionsutvalget til 

smarbeidsutvalget i Helse Nord. 

  

Vedtak: 

Paul W. Hansen foreslås overfor Helse Nord RHF som medlem i samarbeidsutvalget. 

  

S A Stenersen har bedt utvalget finne en representant til gruppen som skal utarbeide 

strategiplan for lokalsykehus i Helse Nord. 

  

Vedtak: 



Utvalgets leder spør Svein Are Osbakk, UNN og en av de nord-norske legene som satt i 

arbeidsgruppen for rapporten om lokalsykehus. 

  

Nasjonal strategigruppe for prioritering: 

  

Vedtak: Saken utsettes. 

  

Sak 10/06: Eventuelt 

  

Under saken ble utvalgets forhold til media i regionale saker og utfordringer debattert, samt 

samarbeid med lokale tillitsvalgte. Utvalget er fremdeles lite kjent blant tillitsvalgte, og dette 

må gjøres noe med slik at utvalget kan brukes til å få tatt opp lokale saker som bør opp på 

regionalt nivå. 

  

Neste møte blir 9. mai kl. 08.00 med arbeidslunsj på Soria Moria 8. mai kl. 19.30. 

  

  

Tove Myrbakk 

Referent 

 


