
Referat fra møte i regionsutvalget 24. september 

2004 på Clarion Hotell Bryggen i Tromsø 

  

Tilstede: 

Geir Tollåli, Knut Kjerpeseth, Svein Arne Monsen, Kenneth Johansen, Rune 

Bjerkeng, Lars Nesje og Ingrid Petrikke Olsen. 

  

I tillegg møtte Tove Myrbakk og Stig-Arild Stenersen. 

  

Forfall: Gunnar Skipenes og Bjørn Straume. 

  

Før møtet startet orienterte Kenneth Johansen at han fortsatt vil være leder for 

Finnmark Legeforening ut årsmøteperioden. Tor Øystein Seierstad er fortsatt 

sykemeldt, og vil sannsynligvis gå over i ny jobb i Helse Finnmark HF etter nyttår. 

  

Konserntillitsvalgt Stig Arild Stenersen orienterte om det som skjer i Helse Nord RHF. 

Det er gjennomført to høringer de siste månedene. 

LAR-høringen: 

Her ble det sendt høringssvar fra regionsutvalget i samarbeid med alle 

konserntillitsvalgte. Av svaret fremkommer det at en reagerer på prosessen og på 

antall fagkonsulenter. 

Handlingsplan for habilitering/rehabilitering: 

Her ble det levert en felles uttalelse fra alle konserntillitsvalgte, og ikke fra 

regionsutvalget. Saken skal opp på styremøtet i november sammen med geriatriplan. 

De konsentillitsvalgte reagerer på at det er lite konkret i planen og at 

barnehabiliteringen har fått en stemoderlig behandling. I etterkant har de tatt opp 

Vensmoen med Helse Nord RHF, som lover å se på saken utenom handlingsplanen. 

  

Stenersen orienterte også om døgntilbudet for barn og ungdom innen psykiatrien 

(BUPA) som fungerer godt i Bodø, men ikke på UNN. Helse Nord RHF har gitt UNN 

frist til 1.11 med å få dette på plass. 

  

Psykiatriplanen kommer opp i høst og her vil en prøve å finne sentrale fagpersoner 

som kan være med på høringsrunden. Fylkesavdelingslederne finner en 

kontaktperson i sitt fylke. 

  
Sak 13/04 : Prosjekt flere spesialister til Finnmark - vår deltakelse 



  

S A Stenersen orienterte om kontakten han har hatt med legeforeningen sentralt og 

med Helse Nord RHF v/Finn Henry Hansen. Begge beklager at regionsutvalget og 

FLF ikke har blitt tatt med så langt i prosessen. 

  

Prosjektet er et pilotprosjekt nasjonalt som skal brukes som "mal" for andre fylker 

etter hvert. 

Reg. utvalget diskuterte saken og fant at de ønsker å ha en representant med i en 

eventuell styringsgruppe i prosjektet. 

  

Vedtak: 

Regionsutvalget skriver brev til legeforeningen sentralt hvor de gir uttrykk for sin 

misnøye med at sekretariatet ikke henviser til sitt regionale ledd og aktuelle 

fylkesavdelinger i saker som spesielt angår dem. Brevet underskrives både av leder 

for regionsutvalget og  de tre fylkesavdelingene i nord. 

Det sendes brev til Helse Nord RHF der en ønsker prosjektet velkommen og gir 

uttrykk for at både regionsutvalg og fylkesavdelinger gjerne kommer med innspill når 

prosjektet er kommet i gang, samt gjerne vil være representert i en eventuell 

styringsgruppe. 

  

Sak 14/04 : Forsterka fødestuer - konsekvenser 

  

S A Stenersen og S A Monsen orienterte om bakgrunnen for saken, samt uttalelsen i 

Narvik-saken som ble sendt Helse Nord RHF. 

  

Helse Nord RHF har vedtatt at det skal opprettes fødestue i Narvik. Dette godtok ikke 

Helseministeren og Hålogalandssykehuset HF fikk da i oppdrag å få i drift en 

forsterket fødestue. De innledet forhandlinger med kirurgene og dette pågikk til og fra 

i over ett år. I begynnelsen av august fikk konserntillitsvalgt S A Stenersen en telefon 

fra Lars Vorland med forespørsel om han kunne delta på et møte med ledelsen i 

Hålogalandssykehuset. Etter dette møtet gikk han og Svein Arne Monsen ut med en 

uttalelse. 

Etter at uttalelsen ble sendt har det vært telefonmøte mellom Stenersen, Monsen, 

Terje Vigen og leder av gynekologforbundet. 

  

Helse Nord RHF ønsker å få på plass en forsterket fødestue og har via 

konserntillitsvalgt bedt regionsutvalget om å ta opp saken. Utvalget drøftet saken 

nøye og fikk også konstruktive innspill fra Ingrid Petrikke Olsen som er gynekolog 

ved Hammerfest sykehus. 



  

Vedtak: 

Regionsutvalget tar orienteringen fra Stenersen og Monsen til etterretning. Utvalget 

er ikke faglig kompetent til å uttale seg om det bør være fødestue eller forsterket 

fødestue ved sykehuset i Narvik. En ber Helse Nord RHF ta kontakt med fagmiljøet i 

Nord-Norge, samt nasjonalt for å få drøftet saken nøye, og spesielt hva forsterket 

fødestue vil innebære. 

  
Sak 15/04 : Oppsigelse av utdanningstillinger - ståa 
  

S A Stenersen orienterte. UNN har vært først ute med å si opp utdanningsstillinger, 

noe Helse Nord RHF ikke har godtatt. De godtar derimot at vakante stillinger kan 

forbli vakante. 

  
Sak 16/04 :  Budsjett 2004 - konsekvenser for Helse Finnmark og UNN 
  

S A Stenersen orienterte. 

  
Sak 17/04 : Valg - strategi 
  

Valgperioden for ansattrepresentantene i RHF og HF-ene går ut i mars neste år. Det 

må mobiliseres både blant kandidater og medlemmer. En kontakter legeforeningen 

sentralt om prosessen nasjonalt. Ellers satses det på mobilisering sammen med 

Fagforbundet og Sykepleierforbundet. 

  
Sak 18/04 : Konserntillitsvalgtordningen og rolleavklaringer 
  

S A Stenersen fikk mye positivt fra utvalget om sin jobb som konserntillitsvalgt for 

Akademikerne Helse i regionen. Han skal holde god kontakt med de andre 

faggruppene videre. 

  

I høringssaker vil kons.till.valgt og regionsutvalg ta kontakt med fagmiljøer og 

enkeltpersoner som kan bidra, som en gjorde i ortopedisaken. 

  
Sak 19/04: Samarbeidsutvalg 
  

Paul W. Hansen orienterte om samarbeidsutvalget mellom PSL og Helse Nord RHF. 

Det skal være konstutuerende møte 7. oktober i Bodø. Han representerer TLF og 

FLF, mens psykiater Lasse Djerv representerer NLF. 



Hansen orienterte om situasjonen for private spesialister i regionen. Det er i dag 

mange delhjemler på 20 % og de som er på 100 % ønsker ikke PSL skal gjøres om 

til delhjemler. PSL er også spent på hvordan situasjonen blir for medlemmene etter 

1.10.04 når Norsk helsenett kommer i drift. Allmennleger får utgiftene dekket av 

Helse Nord RHF, noe PSL også ønsker for sine medlemmer. 

  

Sentralstyret har vedtatt at utgiftene til samarbeidsutvalget skal dekkes av 

fylkesavdelingene. NLF ønsker at regionsutvalget tar opp saken med legeforeningen 

sentralt, og ber dem gjøre om på vedtaket. 

  

Vedtak: 

Regionsutvalget sender brev til sentralstyret og sekretariatet der en ber dem gjøre 

om vedtaket om at utgiftene til samarbeidsutvalget mellom PSL og Helse Nord RHF 

skal dekkes av fylkesavdelingene. Disse utgiftene må dekkes av legeforeningen 

sentralt. 

  

Sak 20/04 : Tresifrede nødnumre 
  

Lars Nesje har laget en uttalelse som er sendt sentralstyret. Uttalelsen ble sendt til 

medlemmene i regionsutvalget og han orienterte på møtet om prosessen rundt 

utredningen og rapporten. 

  

Vedtak: 

Uttalelsen sendes som den foreligger fra Regionsutvalget Legeforeningen Nord til 

Justisdepartementet med kopi til Helse Nord RHF, Dnlf, Dagens Medisin og andre 

aktuelle medier. 

  
Sak 21/04: Økonomi 
  

T. Myrbakk orienterte om økonomien. 

  

Vedtak: 

Sekretariatet ved Tove kjøper inn en bærbar PC og en videokanon for bruk i utvalget. 

  
Sak 22/04 : Møteplan fremover 
  

Neste møte blir i Bodø mandag 15. november 2004. Telefonmøte avtales ved behov. 

  
Sak 23/04 : USAM-representasjon 



  

I mai sendte regionsutvalget brev til Helse Nord RHF der en oppfordret til at bredden 

i universitetssamarbeidet ble mer representantivt. 

  

Vedtak: 

Saken purres og en foreslår kandidater fra Nordland og Finnmark. Kenneth 

Johansen tar kontakt med S A Stenersen om kandidat fra Finnmark. Nlsh har 

foreslått Rolf Salvesen. 

  
Sak 24/04 : Eventuelt 
  

Rune Bjerkeng orienterte om ståa i turnustjenesten. Det er stor bekymring blant 

medisinstudentene for om de får den utdanningen de skal ha når turnussituasjonen 

er så ille som den er. 

  

Vedtak: 

Rune Bjerkeng forbereder en bekymringsmelding som sendes alle i regionsutvalget 

før den tas opp til behandling på styremøtet i november. 

  

  

Tove Myrbakk 

Referent 
 


