Referat fra møte i Regionsutvalg Nord den 21.
mars 2007
Tilstede:
Raymond Teigen, Anne Grethe Olsen, Jo-Endre Midtbu, Gunnar Skipenes, Paul W. Hansen, Kenneth
Johansen, Lars A. Nesje og Hanne Sveggen.

Forfall:
Ketil Mevold og Merethe Kumle

I tillegg møtte Tove Myrbakk fra sekretariatet.

Sak 1/07: Godkjenning av referat fra 16.11.06

Vedtak: Ingen merknader.

Sak 2/07: Orienteringssaker

Lederseminar - Lars A. og Kenneth orienterte.
Lokalforeningene:
Lars orienterte om Hålogalandsprosjektet.
Luftambulanse ANS - Kenneth sitter i ei arbeidsgruppa og orienterte derfra.
Kenneth - FLF hadde årsmøte 14.3. De sliter fremdeles med å finne tillitsvalgte på sykehusene, men
positivt med nytt styre med mange sykehusleger.
Raymond orienterte om Mosjøen sykehus.
Raymond T. orienterte fra møtet for regionsutvalgene som var på Gardermoen.
Trinn 1-kurs - Jo-Endre orienterte om rundt 30 deltakere, og alt i rute.

Tove orienterte om møter og kurs i Kirkenes.

Sak 3/07: Høring traumebehandling.

Forslag til høringssvar sendt ut pr.mail fra leder. Innspill fra Lars A.

Vedtak:
Raymond sender ut nytt forslag til høringssvar.

Sak 4/07: Lokalsykehusrapport

Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av helsemyndighetene var klar dagen før møtet. Utvalget fikk
informasjon fra Anette Fosse pr. telefon, har vært med i arbeidsgruppa, og er fornøyd med
rapporten. En ber om videre informasjon fra fagdirektør Tor Ingebrigtsen.

Sak 5/07: Landsstyremøte

Økonomi - budsjett 2007.

Vedtak:
Det tas utgangspunkt i regnskap for 2006 når en setter opp budsjett for 2007.

Valgregler
Det avventes hva som kommer fra sentralt hold, og utvalget går inn for å sitte ut året.
Høringsrunde/evaluering regionsutvalg - kommer
Høringer - forslag fra Oslo legeforening

Høringer - forslag til lov om endring i helsepersonell loven

Sak 6/07: Helse Nord

Stig Arild Stenersen kunne ikke delta på møtet. Saken gikk derfor ut.

Sak 7/07: Møteplan 2007

Det blir møte i forbindelse med landsstyremøtet i Kongsberg 21. mai. Hvis det er behov for det kalles
det inn til telefonmøte.

Møte med Tor Ingebrigtsen

Fagdirektøren i Helse Nord orienterte fra arbeidet med lokalsykehusrapporten. Arbeidsgruppa var
enig om at det var viktig å bli enig, og dette preget nok rapporten noe med kompromissene som er
inngått. Gruppa har vært opptatt av behandlingskjeden. Akuttfunksjonen på lokalsykehus har vært
mye drøftet, og gruppa har vært opptatt av at det ikke skal være A- og B-sykehus. I Nord-Norge
mener Ingebrigtsen at en må forholde seg til virkeligheten med noen sykehus uten faste kirurger, og
andre med kirurger som nærmere seg pensjonsalderen uten noen "kronprinser" venter i kulissene.
Han mener det er urealistisk å bemanne alle norske sykehus med faste generelle kirurger. Gruppa
anbefaler å bruke tid på evaluering av Mosjøen, Nordfjoreid og Lovisenberg sykehus. Gruppa delte
seg her med at repr. for HF-ledelse ønsker å se på tilpassede modeller, resten ønsker full
akuttkirurgisk beredskap. Det er en stor utfordring å utdanne nok kiruger til de større nord-norske
sykehusene. Til de minste mener Ingebrigtsen en trenger annen kompetanse enn den generelle
kirurgkompetansen, med utgangspunkt i akuttmedisin.

Paul W. Hansen blir med i et utvalg i prosjektet "Raskere tilbake".

Tove Myrbakk
Referent

