Referat fra Regionsutvalgsmøte i Bodø
18.01.2010 kl. 09.00 PÅ Clarion Collection Hotel
Grand, Bodø
Tilstede:
Anne Grethe Olsen, Lars A. Nesje, Per Somby, Marit Karlsen, Gunnar Skipenes, Seija M. Pedersen,
Beate Sørslett og Yngve Figenschaug. I tillegg Tove Myrbakk fra sekretariatet.
Forfall:
Margit Steinholt.
Sak 01/10: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra RUN des. 09
Vedtak:
Ingen merknader til innkalling og saksliste. Referat fra møtet i desember.

Sak 02/10: Orienteringssaker
- Status tillitsvalgtkurs/ fagpolitisk konferanse på Vega
- Tove Myrbakk orienterte om konferansen. Litt lite påmelding fra Nord-Norge foreløpig.
- Møte med regionsutvalg Midt-Norge og sentralstyret 22.3 i Brønnøysund
- Vedr. representasjon i Helse Nords styre
Jens Munch-Ellingsen er fortsatt ansattrepresentant i styret i Helse Nord RHF.
- Møte for lokalforeningslederne 13.1 i Oslo
- Marit Karlsen var til stede møtet på vegne av Anne-Grethe Olsen og orienterte herfra.
Kommer referat fra møtet på et senere tidspunkt.
Sak 03/10: Ny konserntillitsvalgt for Akademikerne Helse Nord
Ved e-postvalg ble Fredrik Sund valgt som ny konserntillitsvalgt i Helge Nord RHF etter Margit
Steinholt. Han og Jens Munch-Ellingsen var invitert til møtet, men hadde ikke anledning.
Sak 04/10: Innspill til fellesmøtet 2. og 3.2 i Oslo
Tove Myrbakk orienterte fra rammene rundt styremøter og fellesmøter, samt 3.2.10. Starter med
lunsj 12.30 på kantina i Legenes Hus, og styremøter fra 13.00 til 17.00. Fellesmøte fram til klokka
20.00. Så felles middag. Starter opp igjen 3.2 klokka 09.00 med president og generalsekretær tilstede.
Holder på til klokka 15.00. Debattmøte om overbehandling i livets sluttfase og eutanasi mellom

18.00 og 21.00.
Innspill til saker som ønskes tatt opp. Kurs for tillitsvalgte allmennleger i regionen.
Sak 05/10: Møte mellom Legeforeningens regionsutvalg Nord og ledelsen
i

Helse Nord RHF

Lars A. Nesje gikk gjennom rammene for møtet med Helse-Nord ledelsen og hvilke saker som er spilt
inn. Regionsutvalget diskuterte en del av sakene som man spesielt ønsket å gi innspill på.
Saker meldt inn fra Jan Norum:
1. Avtalespesialister - utfordringer knyttet til evt. felles venteliste (avtalespes har ikke plikt til å
bruke prioriteringsveilederen)
- Utvalget vil også diskutere rundt samarbeid, helsenett og oppgavefordeling under denne saken.
2. Samhandlingsreformen har trolig kommet et steg lengre og kan være et aktuelt tema for
oppdatering.
- Anne Grethe Olsen ønsker samhandlingsenheter på alle HF-ene i Helse Nord RHF. Overføring av
nødvendig kompetanse fra HF-ene til kommunene. Setter HF-ene av tid til dette. Ønske fra Finnmark
om å beholde sykestue.
3. Helse Nords planer for 2010 (oppdragsdokument/budsjett/investeringer)
4. Lokalsykehusstrategien - Samhandlingsreformen, avtalespesialistene, Helse Nords planer om
2010. Lokalsykehusstrategien.
Saker fra Lars Vorland formidlet i e-post fra Karin Paulke:
•

Ambulant virksomhet

•

Generell kirurgi og akuttmedisin
Saker fra regionsutvalget:
PSL ønsker å være representert i fagrådene. Saken ønskes tatt opp med Vorland og Norum.
Erfaringene fra arbeidet i de kollegiale støttegruppene for leger burde være interessante for RHFledelse og HF-ledelse. Hvordan kan dette bet formidles?
Denne saken ble tatt ut da Margit Steiholt hadde meldt forfall. Hun og leder i støttegruppa i Nordland
tar skriftlig kontakt med Helse Nord RHF om saken.
Utfordringer for en del samiske pasienter. Spesielt eldre og kronikere får ikke de samme
helsetjenestene som den norske befolkningen. Hvilke planer foreligger i Helse Nord.

Psykiatrisituasjonen i Helse Nord. Ønske om informasjon om hva som skjer videre her. Det er store
problemer med å rekruttere foretakstillitsvalgte.
IKT-tjenesten i Helse Nord. En del uheldige konsekvenser for pasienter ift elektronisk
transportrekvisisjoner m.v.
Sak 06/10: Lokalsykehusrapport i Helse Nord RHF
Utvalget gikk gjennom høringsbrevet som ligger ved rapporten om lokalsykehusstrategi i Helse Nord
RHF, samt en powerpointpresentasjon som fagdirektør Jan Norum holdt på Helgelandssykehuset.
Enighet om at regionsutvalget støtter Legeforeningen i at man ønsker fullverdige lokalsykehus med
akuttkirurgi. Utfordringer ift samisktalende pasienter på lokalsykehus er ikke tatt opp i det hele tatt i
rapporten, og Per Somby vil gjerne at utvalget legger disse utfordringene fram overfor Helse Nordledelsen.
De tre lokalforeningslederne forbereder skriftlig høringssvar som legges frem for fellesmøtet i Oslo.
Sak 07/10: Utvikling av lokalsykehusfunksjonen
Saken utgår da Margit Steinholt som har fremmet saken har meldt forfall. Kort høringsfrist.
Sak 08/10: Eventuelt
Lag en regional kalender som legges på nettsidene til Nordland, Troms og Finnmark.

Møte mellom regionsutvalget og Lars Vorland og Jan Norum i Helse Nord RHF.
Helse Nords planer for 2010 (oppdragsdokument/budsjett/investeringer)
Jan Norum tok for seg oppdragsdokumentet fra HOD for 2010. Det som er nytt er
samhandlingsreformen. Sykehusene skal spisses som spesialisthelsetjeneste. Fokusere på nye
henviste, og mindre på kontroller som skal ut i primærhelsetjeneste. Mer satsing på DPS, og en del
raskere tilbakemidler for sykemeldte. Kan brukes innen fedmebehandling og fedmekirurgi der
ventelistene i Nord-Norge har store ventelister.
Kompetanseoverføring til 1. linjen har fokus i dokumentet.
Hjerteflimmer. Så vidt startet en del ny behandling, og venter økt ventetid her.

Psykiatri – skal over fra døgn- til dagbehandling.
Rus – økt aktivitet. Ytterligere trykk på det samiske områder. Pålegg om å gjøre en utredning på det
tilbudet vi gir den samiske befolkning. Tolkeprosjekt i Helse Finnmark.
Sendt ut oppdragsdokument videre til HF-ene. Budsjettet 2010 er avhengig av 2009, som foreløpig
ser bra ut. Blir større handlingsrom. Investeringer på litt over en milliard kroner i 2010. Går mye til
Nlsh og Vesterålen.
Har ikke rusinstitusjoner sør for Salten. Kommer en rusinstitusjon i Rana i des. 2010. Bruker mye
penger på rus. 135 dager ventetid på rus. Flaskehalsen har vært på avrusing.
Psykiatri. Enormt lange ventelister på BUP. Går gjennom alt innen psykiatrien. Skal ta ned sengetallet
i Finnmark.
Somatikk – kapasiteten skal ikke økes. Fått 89 millioner for å øke aktiviteten, men har ikke behov for
det. Har hatt overbruk i somatikken.
Budsjetteres med overskudd i 2010, og det må de gjøre for å klare investeringene.
Elektroniske rekvisisjoner:
Elektroniske rekvisisjoner – mange frustrerte fastleger her som nekter å installere de elektroniske
fordi de ikke fungerer godt nok. Jan Norum melder dette tilbake til eieravdelingen som jobber med
dette.
Bruk av avtalespesialister:
Lars Vorland mener Helse Nord ikke har problemer med å bruke avtalespesialister, men foretakene
sliter med å få fagfolk til hjemler som er opprettet. Psykiatrihjemmel på Fauske – ingen søkere. Blir
kanskje omgjort til psykolog.
Avtalespesialister - utfordringer knyttet til evt. felles venteliste. Det ses på mulige samarbeidsformer
mellom sykehusene og de private spesialistene.
Psykiatriståa i nord:
Det jobbes for å få opp produksjonen i den offentlige psykiatritjenesten. Helse Finnmark jobber for å
få til en vaktordning med psykiatere for å styrke tilbudet som skal bygges på teleløsninger som i

Troms. Lokalsykehusstrategirapporten – ønsker psykiatritilbudet nærmere knyttet til
lokalsykehusene. Skal være 10 psykiatere. Er 7 i dag. 4 av disse er i Karasjok.
PSL inn i fagrådene?
Fagrådene i Helse Nord – hvert fagråd har et budsjett på 50 000 kroner. Utfordringen er at
avtalespesialistene har praksiskompensasjoner som fort tar store deler av budsjettet. Har ikke hatt
økonomi til det. Hvis Helse Nord sier ja til dette vil andre grupper også ønske å være med.
Samhandlingsreformen.
Lars Vorland kunne fortelle at det skal være en høring 25.1 i helse- og omsorgskomiteen om
samhandlingsreformen. Komiteen kommer nordover noen dager senere og skal blant annet til
Lenvik. Helse Nord har tatt initiativ til at det settes ned et utvalg som skal se på de økonomiske
konsekvensene av overføring av midler fra sykehusene til kommunene og 2000 flere fastleger.
Omorganiseringen på de store sykehusene til klinikkavdelinger og konsekvenser for
lokalsykehustjenestene i foretakene. Utvalget og Helse-Nord ledelsen diskuterte om dissehar vært
negative mhp samarbeid med 1. linjetjenesten. Vorland og Norum tar dette med til direktørmøtet.
Lokalsykehusstrategi
Jan Norum orienterte fra arbeidsgruppenes arbeid med lokaldsykehusstrategirapporten.
Lars A. Nesje tok opp mulige negative konsekvenser for rekruttering til sykehus som ikke har
akuttberedskap i kirurgi, og brukte Mosjøen som eksempel. Lars Vorland mener
Helgelandssykehuset Mosjøen har vært veldig flinke på rekruttering av spesialister, og at dette ikke
er blitt dårligere.
Ambulant virksomhet
Lars Vorland orienterte om at det er inngått avtaler på plass i foretakene. Han tok opp det at
legespesialister skal ha lønn for ambulering i tillegg til vanlig lønn på dagtid innenfor vanlig
arbeidstid. Han tror dette er en dårlig sak for Legeforeningen.
Utfordringer ift samiske pasienter:
Per Somby foreslo en tolkepool som kan nås på telefon 24 timer i døgnet. Støttet av Lars A. Nesje som
har god erfaring fra det.

Ja Norum – Helse Norf RHF har fått i oppdrag fra HOD om å se om den samiske befolkningen får
samme helsetilbud som den øvrige befolkningen.
Norsk Helsenett:
Lars A. Nesje tok opp en del tekniske utfordringer. Lars Vordland håper dette skal forsvinne når
helsenettet er ferdig, men at det vil ta flere år før alle er oppe og går i felles plattform.

Tove Myrbakk
Referent

