
Referat fra møte i Regionsutvalg NORD den 7. 

desember 2007 på Radisson SAS hotell, Tromsø 

  

Til stede: 

Torstein Foss, Elisabeth Steen, Pal Ivan, Jo Endre Midtbu, Axel Lupton, Kirsten Toft og Lars A. Nesje. I 

tillegg møtte Tove informasjonskonsulent Tove Myrbakk. 

  

Forfall: Anne Grethe Olsen, Gunnar Skipenes og John Bjarne Hansen. 

  

Møtet startet med en presentasjonsrunde. Leder orienterte om reg. utvalgets historikk og mandat. 

Diskusjon om bruk av videokonferanse som supplement til fysiske møter og for å knytte til seg 

eksterne fagfolk eller tillitsvalgte til enkeltsaker. Ønske om å bli mer aktiv opp mot sentrale 

politikere. Det bør etableres kanaler til HF-ene og de prosessene som foregår der. Regionsutvalget 

trenger informasjon om mye av det som skjer i Helse Nord. Alle i utvalget + sekretariat og 

lokalforeninger passer på å distribuere informasjon til utvalgets medlemmer. 

  

Sak 14/07:  Orientering om omstilling på UNN 

  

Richard Slubowski hadde ikke anledning til å delta på møtet. Jo-Endre Midtbu orienterte om LUO - 

Langsiktig utvikling og omstilling på UNN. På styremøte i UNN 17.12.08 legges det fram en skisse til 

ny organisasjonsmodell for UNN, og forslag om kutt på 300 stillinger for 2008. Ny organisasjonsplan 

skal være på plass innen 1. juni 2008. Vet for lite i dag om hvordan denne blir konkret. Veldig korte 

høringsfrister. 

  

Sak 15/07: Orientering fra lokalforeningene 

  

Pal Ivan orienterte fra Finnmark Legeforening. Det er mange nye i styret. Kurskomiteen ansvarlig for 

Grunnkurs A i tillegg til to faste kurs i 2008. Sak om sentralisering av AMK-sentral skal opp på møte i 

Helse Nord RHF den 13.12.07 uten høringsrunde. Medlemsmøte i november hadde tema "Akutt-

tilbudet i Finnmark". Styreleder fra Helse Finnmark HF var innleder. FLFs medlemsmøte sende 

pressemelding med en uttalelse om ny fordelingsmodell for Helse Nord som de mener tar ressurser 

fra de mindre sykehusene og gir til de større foretakene. 

  

Kirsten Toft orienterte fra Nordland Legeforening. Ingen spesielle saker oppe for øyeblikket. To 

Grunnkurs B i 2008 i tillegg til to, tre andre faste kurs. Fellesmøte med kollegial støttegruppe og 

kurskomite i januar. 



  

Lars A. Nesje orienterte fra Troms Legeforening som har vært mest opptatt av omstilling på UNN den 

siste tiden. 

  

Sak 16/07: Landsstyresak - forslag om endringer i instruks for legeforeningens valgkomite 

  

Valgkomiteen v/leder Ottar Grimstad har kommet med forslag om endringer i instruks for 

valgkomiteen. Saken ble diskutert og en kom fram til at det er viktig å få med geografi som et 

kriterium som vektlegges ved valg av nytt sentralstyre. 

  

Vedtak: 

Torstein Foss lager utkast til uttalelse som sendes de andre medlemmene i utvalget. 

Sak 17/07: Helse-Nord saker 

  

Ingen spesielle styresaker som skal opp på møtet 12.12 utenom AMK-sentral Finnmark. 

Konserntillitsvalgt  har ikke faglige motforestillinger mot forslaget om å legge ned AMK-sentralen i 

Hammerfest. Diskusjon rundt saken. Ny konserntillitsvalgt bør orientere ser mer ut fra hva lokale 

tillitsvalgte og fagpersoner mener i saker. 

  

Sak 18/07: Økonomi/budsjett 2008 

  

Brev med forslag til budsjett for 2008 ble sendt ut før møtet. Vi søker om rundt det sammen som 

regnskapstallene for 2006. For 2007 viser regnskapet at vi bruker noe mindre enn i 2006, men dette 

skyldes at regionsutvalget har hatt mindre aktivitet. 

  

Sak 19/07: Orienteringssaker 

  

Tove Myrbakk orienterte om Pomor-programmet som er et utdanningsprogram for allmennleger og 

sykepleiere i Nordvest-Russlag. Legeforeningen er representert i styringsgruppen ved Bjørn Oscar 

Hoftvedt og Tove Myrbakk. Nytt møte i gruppa i april i Arkhangelsk. 

  

Sak 20/07: Samarbeidsutvalget Helse Nord RHF 

  

Dette utvalget består av primærleger i Helse Nord og er et kontaktfora mellom primærhelsetjenesten 

og Helse Nord RHF. Paul W Hansen har sittet i dette utvalget, men går nå ut i og med at han ikke 

lenger er med i regionsutvalget. Anne Grethe Olsen har sagt seg villig til å gå inn i utvalget på vegne 

av regionsutvalget. Det har ikke vært medlemmer fra Finnmark med tidligere. 

  



Vedtak: 

Anne Grethe Olsen går inn i samarbeidsutvalget etter Paul W. Hansen. T. Myrbakk orienteret Helse 

Nord v/Finn Henry Hansen. 

  

Sak 21/07: Samarbeidsutvalg - Listesamarbeid/valg av ansattrepresentant 

  

S A Stenersen er leder av valgstyret. Utvalget diskuterte saken og kom fram til at en ønsker å fortsette 

listesamarbeidet. Problematisk med kjønnsaspektet hvis Margit Steinholt også skal være 

ansattrepresentant da begge de andre forbundene har kvinner på topp. Det må sjekkes om det er 

mulig å ha tre ansattrepresentanter som er kvinner. 

Jo-Endre Midtbu fremmet Jens Munch Ellingsen som UNNs forslag til ansattrepresentant i styret i 

Helse Nord RHF. Ble påpekt at sykepleierforbundet har ansattrepresentant fra UNN. 

  

Sak 22/07: Møteplan 2008 

  

Det må konfereres med Lars Vorland og Jan Norum i Helse Nord RHF om mulige møtedatoer i slutten 

av januar/februar. Utvalgets medlemmer sender mail til sekretariatet om datoer de ikke kan i slutten 

av januar og februar. Ellers følges stort sett foreslåtte møteplan som står på sakslisten der det legges 

opp til møte i Oslo i løpet av våren eller tidlig høst. Finnmark Legeforening ønsker ikke at det legges 

opp til et møte i forbindelse med vårkurset da styret blir opptatt med årsmøteforberedelser. 

  

Tove Myrbakk 

Referent 

 


