Referat fra møte i regionsutvalg Nord den 22.
september kl. 12.00 – 17.00 i Tromsø
Tilstede:
Torstein, Gunnar Skipenes, Anne Grethe Olsen, Jo-Endre Midtbu, Axel Lupton, Kjersti
Styren (trer inn i reg. utvalget jan-09 for Nmf), Pal Ivan, Lars A. Nesje og Kirsten Toft. I tillegg
møtte konserntillitsvalgt Margit Steinholt og informasjonskonsulent Tove Myrbakk.

Forfall:
Elisabeth Steen.

Sak 25 : Hovedstadsprosessen - diskusjon rundt regionsutvalgets
prosess

Torstein deltok på et møte 26.8 i legeforeningen sentralt. Utvalget diskuterte rundt en form
for beredskap som kan fungere i forlengelsen av hovedstadsprosessen.

Fra diskusjonen:
Pal: Ikke OF-representant på UNN. Veldig variabel tillitsvalgtaktivitet på sykehusene i nord.
Må få på plass dette for å sikre beredskapen.
Margit: Er bedt om helsepolitiske innspill i hovedstatsprosessen. De fagforeningsmessige
innspillene tas i vare av foretakstillitsvalgte og yrkesforeninger.
Lars: Hovedstadsprosessen - Ulike områder i hovedstadsprosessen - prinsipielle ting som
antall fødsler kan ha helsepolitiske konsekvenser, og valgte organisasjonsmessigeløsninger
kan ha innvirkning på legemarkedet.
Anne-Grethe: Kommet mange tunge saker som gjør at utvalget må være langt mer proaktiv
enn tidligere for å ha påvirkning. Jobbe i arbeidsutvalg som kan jobbe fram saker.
Pal: Lokalsykehus og akuttkirurgi. Forventet av medlemmene at vi går inn i dette.
Margit: Burde det være mer formelt i utvalget med nestleder og utvalg.

Lars: Finne måte å jobbe mer effektivt på elektronisk. Jfr. bruk av Mine Sider.
Jo-Andre: Ønsker flere Of- og Ylf-representanter inn i utvalget, evt. at det kalles inn aktuelle
tillitsvalgte i saker.
Pal: Utnevne saksansvarlige og arbeidsutvalg ut fra interesse/kompetanse som følger de
tunge sakene. Skal både hente ut informasjon og informere nordfra.
Axel: Hvis man kaller inn tillitsvalgte i saker bør det formaliseres.
Jo-Andre: Burde få tid av arbeidsgiver til å gjøre tillitsvalgtarbeid på dagtid.
Anne-Grethe: Om det dannes AU sendes det også kopi til hele utvalget.
Torstein: Be de i utvalget som leder tror har interesse i saken om å bli med i arbeidsutvalg.
Margit: Gjøre formelle vedtak om hvem som blir sakansvarlig i tyngre saker over tid?

Vedtak:
Leder i utvalget har fullmakt til å utnevne saksansvarlige og arbeidsutvalget ved behov.
Medlemmene står også fritt til å melde sin interesse for enkeltsaker de ønsker å engasjere
seg i. Det opprettes et arbeidsutvalg for hovedstadsprosessen som består av
lokallagslederne. De oppnevner selv saksansvarlig.

Sak 26: Diskusjon rundt samhandling mellom utvalget og
konserntillitsvalgt/ansattrepresentant i styret i Helse Nord RHF

Utvalget ønsker samhandling mellom konserntillitsvalgt og ansattrepresentant og betaler
utgifter til reise slik at de kan møtes. De lokale ansatterepresentantene trenger arenaer hvor
de møtes, også med regionsutvalg og ansattrepresentant i Helse Nord RHF. Ønske om et
seminar i året.

Sak 27: Informasjon om ansettelse av ny generalsekretær

Torstein Foss redegjorde for prosessen vedr. ansettelse av generalsekretær. Diskusjon om
hvilken kompetanse som er viktig og rollen som generalsekretær. Her ble det nevnt flere
ulike kompetanser som man synes er viktig som for eksempel:
- kompetanse på personalansvar
- være tilrettelegger
- være proaktiv i forhold til å sjekke hva andre miljøer mener i saker
- ha mediekompetanse
Gunnar Skipenes tar med seg innspillene til sentralstyret i den videre prosessen.

Sak 28: Intensivkapasitetutredningen i Helse Nord RHF

Margit Steinholt informerte om drøftingene i Helse Nord. Saken skal opp på styremøte i
Helse Nord RHF 23. september. De konserntillitsvalgte har tatt uenighetsprotokoll på
nivåinndeling på nåværende tidspunkt, og ønsker en avventing av dette til etter at UNN og
NLSH har bygget ut sine avdelinger. FLF har avgitt egen høringsuttalelse, der de
problematiserer situasjonen for de mindre lokalsykehusenes fremtid hvis intensivavdelingene
skal bygges ned ensidig til fordel for UNN og NLSH.

Sak 29: Lokalsykehusstrategien

Margit informerte om lokalsykehusstrategien som Helse Nord RHF fremdeles ikke har
kommet i gang med, og mandatet for prosjektgruppen som skal arbeidere videre med
lokalsykehusstrategien i Helse Nord skal opp på styremøtet 23.9. Skal være ferdig i juni -09.
Viktig at samhandlingsutvalget er proaktiv her.

Vedtak:
Det settes ned et arbeidsutvalg der Anne-Grethe Olsen blir saksansvarlig. Hun tar kontakt
med aktuelle samarbeidsaktører, og setter ned et arbeidsutvalg som jobber tett opp mot
Margit Steinholt som sitter i prosjektgruppen.

Sak 30: Intern høring - Prosjekt stillingsstruktur for leger

Torstein Foss informerte om saken.

Vedtak:
Regionsutvalget avgir en høringsuttalelse der utvalget støtter hovedbudskapet i rapporten.

Sak 31: Innsparinger ved UiT - Støtte opp om studentene med det
medisinske fakultet

Axel Lupton orienterte om saken. Bekymret over undervisningssituasjonen for
medisinstudentene. TLF har laget en uttalelse som Lars A. Nesje leste opp for utvalget.

Vedtak:
Regionsutvalget støtter uttalelsen til Troms Legeforening, og skriver under sammen med
leder i TLF. Uttalelsen sendes dekanus, styret v/rektor, adm. Direktør og legeforeningen
sentralt. Den sendes også media.

Sak 32: Møte i Hammerfest 14. og 15.11 - Invitasjon til Helse Nordledelsen?

Pal Ivan foreslår at regionsutvalget kommer fredag 14.11, og at utvalget deltar på
medlemsmøte og festmiddag på fredagskvelden. Ønsker å arrangere et miniseminar som tar
utgangspunkt i sykestuemedisin, og samhandling om disse pasientene. Lokale krefter som
belyser samhandlingsutfordringer i nord. 2 ½ times varighet. Ellen B. Pedersen skal forsøke
å komme. Invitasjon til Jan Norum og Lars Vorland til seminaret. Gi innlederne beskjed om å
være konkret i sine innledninger.

Vedtak:

Utvalget legger møte til Hammerfest 14.11, og det legges også opp til å møte RHF-ledelsen
på formiddagen, miniseminar på ettermiddagen og medlemsmøte og festmiddag på kvelden.
Hjemreise lørdag 15.11.

Sak 33: Samhandlingsutvalget

Anne Grethe Olsen refererte fra siste samhandlingsmøte i Helse Nord RHF som nå er
permanent, og der hun som regionsutvalgets representant i utvalget nå er fast
representant. Referat fra møtene sendes utvalgets medlemmer.

Sak 34: Oppfølging av tidligere diskusjoner rundt psykiatritilbudet i
Helse
Nord

Anne Grethe Olsen innledet. Det er etter hennes erfaring i psykiatrien at det er dårligst tilbud
for pasientene i Helse Nord. Rapporten om psykiatrien i lokalsykehuset er god, og bør
brukes. Den sier at DPSe-ene skal ha sykehusenes lokalsykehusfunksjon. Derfor må det
være spesialister og et fagmiljø. Ventelistene på DPS-ene er kort, men det er ikke forsvarlig
med fagfolk der. Henvises mindre til DPS-ene av denne grunn, samt at de som tar i mot
henvisningene ikke har kompetansen som er nødvendig. Følges opp på møtet med ledelsen
i Helse Nord RHF i november, og utvalget følger opp dette videre fremover. Tas opp ekstra i
Doktor i Nord i desember-nummeret.

Vedtak:
Lokalforeningene bes følge dette opp i sitt fylke, og anmodes om å bidra positivt med forslag
til hvordan psykiatrien kan organiseres i sitt lokalforeningsområde. Følges opp av
regionsutvalget overfor Helse Nord RHF.

Sak 35: Orientering fra møtet i Henningsvær

Pal Ivan representerte utvalget på fellesmøtet mellom Oslo og Nordland Legeforening i
Henningsvær, og orienterte fra dette.

Sak 36: Hurtigruteseminar våren 2009

Blir sannsynligvis 2. til 4. mars fra Trondheim til Tromsø.

Sak 37/08: Eventuelt

Lars A. Nesje melder inn saken om "Rekruttering og stabilisering av allmennleger i distriktet.
Er det kun et kommunalt anliggende?" Tas opp på møte i Hammerfest. Tove sjekker med
Allmennlegeforeningen og legeforeningens sekretariat (Anders Taraldseth) om fakta om
situasjonen i Nord-Norge i dag.

Tove Myrbakk
Referent

