Referat fra møte (telefonmøte) i regionsutvalget
10. februar 2004
Tilstede:
Ingrid Petrikke Olsen, Rune Bjerkeng, Bjørn Straume, Knut Kjerpeseth, Lars Nesje, Geir Tollåli, Svein
Arne Monsen og Kenneth Johansen. I tillegg møtteTove Myrbakk.

Sak 8-04: Konserntillitsvalgt

Leder Geir Tollåli informerte om forhandlingene med Helse Nord RHF ang. konserntillitsvalgt. Det
har ikke framkommet noen negative merknader fra andre gurpper i Akademikerne til at
legeforeningens regionsutvalg forhandler på vegne av dem. Administrasjonen i Helse Nord RHF
ønsker konserntillitsvalgte på plass raskt.
LO-stat har fått kons.till.valgt i 100 % sitlling mens YS har en i 60 % stilling. Foreløpig er det uklart
hvilket stillingsbrøk legeforeningen får til rådighet. Forhandlinger med Helse Nord RHF 24.2.

Sak 9-04: Budsjett Helse Nord RHF
Geir T. orienterte om drøftingsmøter med Helse Nord RHF 19.1 og 4.2. De tillitsvalgte hadde en del
kritiske merknader til budsjettet, og understreket overfor administrasjonen i Helse Nord RHF at de
må kommunisere åpent og ærlig med befolkningen om konsekvensene av budsjettkuttene.
Privatisering var også tema på møtene.
Det ligger an til relativt stor nedbemanning i enkelte av foretakene. Budsjettet er litt ullent foreløpig,
og en vet ikke klart hva konsekvensene blir. Pasienttransport og rusvern er områder som gir stor
usikkerhet i budsjettet.

Vedtak:
Utvalget ser foreløpig ikke annen mulighet enn å ta budsjettet til etterretning, men vil følge dette
nøye opp fremover.

En annen sak som skal opp på styremøtet i Helse Nord RHF 12.2 var forslag om å ha to regionale
sentre for spiseforstyrrelser. Et for barn ved UNN og et for voksne knyttet til Nordlandssykehuset,
Bodø. Dette støttes av regionsutvalget.

En styresak som media har skrevet en del om er at en del av den kompliserte kreftkirurgien skal
sentraliseres. Utvalget støtter dette.

Utvalget diskuterte en del rundt styringsdokumentet for Helse Finnmark HF. Ingrid P. Olsen frykter
at en vil bygge ut administrasjonen, mens behandlingstilbudet forringes. Hun jobber sterkt opp mot
lokale politikere og har også vært i kontakt med Olav Gunnar Ballo, samt journalist i Finnmark
Dagblad. Hun etterlyser også fokus på spesialistutdanning, noe styringsdokumentet ikke tar opp i det
hele tatt.

Vedtak:
Utvalget utarbeider en bekymringsmelding om Helse Finnmark HF. Ingrid P. Olsen lager utkast som
sendes medlemmene i utvalget.

Utvalget mener konsekvensene av at blant annet akuttkirurgi forsvinner på sykehus i Helgeland og
Hålogaland må opp på nasjonalt nivå.

Sak 10-04: Nærsykehuset

Lars Nesje og Svein Arne Monsen har laget utkast til høringssvar. Utvalget diskuterte en del rundt
nærsykehusmodellen, og finner at psykiatrien blir veldig vanskelig å innpasse i modellen.
Småsykehus kan ikke overleve kun med indremedisin.

Vedtak:
Geir T. føyer til merknader fra utvalgsmøtet og sender høringssvaret til Helse Nord

Neste møte blir pr. telefon 4. mars kl. 18.00.

Tove Myrbakk
Referent

RHF.

