
Referat fra møte i Regionsutvalg Nord 21. mai 

2007 på Kongsberg 

  

Tilstede: 

Raymond Teigen, Ketil Mevold, Jo-Endre Midtbu, Lars A. Nesje, Gunnar Skipenes og Kenneth 

Johansen. 

I tillegg møtte informasjonskonsulent Tove Myrbakk og konserntillitsvalgt Stig Arild Stenersen. 

  

Forfall: 

Anne Grethe Olsen, Paul W. Hansen, Merethe Kumle og Hanne Sveggen. 

  

Sak 8/07: Godkjenning av referat 

  

Vedtak: 

Referat fra 21. mars godkjennes. 

  

Sak 9/07: Orienteringssaker 

  

Fra lokalforeningene: 

Troms: LAS: Kartlegging av tillitsvalgte i kommunene viser at det i mange kommuner ikke er foretatt 

valg. Lav bevissthet om tillitsvalgtfunksjonene generelt. J E M: Tjenesteplanene ved UNN er sagt opp 

med virkning 1.6.07. Arbeidstiden til legene er kuttet med 5 prosent. 

  

Finnmark: K J: Rekruttering av tillitsvalgte problematisk i Finnmark. Møte på Kirkenes sykehus i 

forbindelse med president Janbus besøk i mars. Pal Ivan er valgt til ny leder. 

  

Nordland: Kirsten Toft ny leder. Har hatt stresseminar og PSL-treff i vår. 



  

Raymond T. orienterte fra seminar/kurs i Kirkenes. Veldig bra tilbakemelding på kurset, og 

seminardelen resulterte i første omgang i et Pomorprogram som skal planlegge og koordinere videre- 

og etterutdanning for leger og sykepleiere i Russland, i samarbeid med kollegaer i Nord-Norge. Reg. 

utvalget vil samarbeide videre med Senter for Internasjonal helse i Tromsø om flere seminarer og 

kurs. President T. Janbu var til stede på store deler av seminaret. Det samme var Tidsskriftet. 

  

Sak 10/07: Økonomi 

  

I budsjett for Dnlf for 2008 er det foreslått 1,1 millioner kroner til regionsutvalgene. Har ikke fått svar 

på budsjettforslag for 2007. 

  

Sak 11/06: Helse Nord 

  

 S A Stenersen orienterte om valg av ny ansattrepresentant i Helse Nord RHF som gjennomføres 

våren 2008 med virkning fra juni -08. I budsjettet for i år er det betydelige omstillingsutfordringer og 

det er reell fare for at det får konsekvenser for tilbudet til den nord-norske befolkningen. Sykehusene 

er jevnt over ikke i bygningsmessig stand til å få god effekt av de organisatoriske endringene som har 

vært gjennomført og som gjennomføres. Stenersen tok også for seg aktuelle prosjekt som 

lokasykehusfunksjonen, intensivkapasitet i nord, AMK-strukturen og barnemedisin. Han sitter i et 

utvalg som ser på ny inntektsfordelingsmodell og som skal være klar til høringsrunde til høsten. 

  

Sak 12: Møteplan til høsten 

  

Det kalles inn til fellesmøte for alle tre lokalforeninger og sittende regionsutvalg i månedsskiftet 

august/september i Tromsø. President, generalsekretær og Terje Sletnes inviteres til å delta. 

  

Sak 13: Landsstyresaker 

  

Oppfølging av regionsutvalgene. 



Budsjett 2008 

Kommunikasjonsprofil 

Lovendringssaker 

  

  

  

Tove Myrbakk 

Referent 

  

 


