Referat fra Legeforeningens regionsutvalg Nord
den 27. mars 2009 kl. 10.00 – 14.30 i Bodø
Tilstede: Jo Endre Midtbu, Gunnar Skipenes, Axel Lupton, Anne Grethe Olsen, Pal Ivan, Kirsten Toft og
Tove Myrbakk fra sekretariatet. Konserntillitsvalgt Margith Steinholt deltok fra 11.30.
Forfall: Lars A. Nesje, Torstein Foss og Elisabeth Steen.
Sak 1/09: Godkjenning av referat fra møte 14.11.08 i Hammerfest
Vedtak: Enstemmig godkjent.
Referat fra samarbeidsmøte med utvalget i Midt-Norge og Helse-Nord ledelsen sto å lese i Doktor
i Nord 5-08.
Sak 2/09: Orienteringssaker
Fra Finnmark Legeforening:
Det har nylig vært avviklet årsmøte og akuttmedisinkurs. Det er vedtatt å samarbeide med NLF om
sekretariatstjenester. Anne Grethe Olsen er valg til ny leder i FLF.
AGO orienterte fra samhandlingsutvalget. Fagdirektør deltar på alle møter, og adm. direktør av og til.
Nyttige møter. Utvalget ønsker å være proaktiv med å finne samhandlingsmodeller som kan fungere i
regionen.
Fra Troms Legeforening:
JE Midtbu orienterte fra UNN. En god del av avdelingene sliter etter sammenslåing. Det har ikke
skjedd noe om avtalen om ambulerende tjenester. Sendt uenighetsprotokoll.
Fra Nordland Legeforening:
Samme utfordringer som i Troms på sykehusene. Mye aktivitet i forhold til landsstyremøtet i juni.
Fra hurtigrutekonferansen i mars:
Veldig vellykket konferanse. Planlegges en ny høsten 2010.
Fra lokalsykehusstrategiutvalget i Helse Nord:
Margith Steinholt orienterte.
Ellers ble det orientert om utfordringer innen universitetssamarbeidet i Helse Nord som utvalget bør
følge nøye fremover.

Sak 3/09: Regionsutvalgenes fremtid
Det er sendt lovendringsforslag om at utvalget skal være representert i landsstyret.
Fremover er det aktuelt å legge noen møter slik at utvalget kan møte styrene i lokalforeningene.
Dette kan også kombineres med møte med Helse Nord-ledelsen to ganger i året.
Sak 4/09: Budsjett 2009/Regnskap 2008
Regionsutvalg Nord har i 2008 brukt 644.010 mot budsjettert 565.951. For 2009 budsjetteres det
med 702.500. Budsjettet sendes inn sentralt.
Sak 5: Psykiatriståa i nord
Helse Nord RHF vil sannsynligvis komme med rapport i kjølvannet at Vorlands rundreise på DPS-ene.
Denne må følges godt opp av regionsutvalget. NLF har tatt initiativ til at psykiatri i nord er tema på
pressekonferansen under landsstyremøtet. Kirsten deltar her både som leder av NLF og
regionsutvalget.
Sak 6: Høringssaker
Turnustjeneste:
Vedtak:Innspill fra regionsutvalget sendes Jo-Endre Midt bu som forbereder et utkast til
høringssvar som sendes rundt før det sendes inn til Legeforeningen sentralt på vegne av alle tre
lokalforeninger og regionsutvalget. Høringssvaret sendes legeforeningen sentralt 2. april.
Viktig å bruke det regionale samarbeidet på andre saker for å sikre at regionen får gitt viktige innspill
i helse- og fagpolitiske saker.
Legevakt:
Rapporten har en del urealistiske mål sett med nord-norske øyne. Høringssvaret tar ned at
rekruttering til småkommunene blir vanskeligere hvis kommunene på egen hånd må lage
særordninger.
Vedtak:
Kirsten lager forslag til vedtak som sendes rundt. Høringssvaret sendes legeforeningen sentralt 2.
april.
Sak 7. Eventuelt

Det ble informert om at Margith Steinholt ikke tar gjenvalg som konserntillitsvalgt etter at hennes
periode er over.
Ambulansetjenesten:
Pal Ivan og AG Olsen uttrykte bekymring over ambulansetjenesten i Finnmark.
Tove Myrbakk
Referent

