
Referat fra fellesmøte for Nordland og Troms 

Legeforening den 19. oktober på Rica 

Ishavshotell i Tromsø 

  

Tilstede: 

  

Fra Nordland: 

Kirsten Toft 

Raymond Teigen 

Ketil Mevold 

Lene Stene Salberg 

Elisabeth Steen 

Lena Stemland, regnskapsfører/kursansvarlig 

  

Fra Troms: 

Lars A. Nesje 

Richard Slubowski 

Bodil Langbakk 

Jo-Endre Midtbu 

Jens Munch-Ellingsen 

Paul W. Hansen 



Gunnar Skipenes 

Margrete Reehorst Lereim, vara for Martin O. Helgesen 

  

Fra Finnmark: 

Pal Ivan (på telefon under avstemning i sak 3) 

  

Fra gammel regionsutvalg: 

Anne Grethe Olsen 

Kenneth Johansen 

Hanne Sveggen 

  

I tillegg: 

Konserntillitsvalgt Stig Arild Stenersen 

Info.konsulent Tove Myrbakk 

John Bjarne Hansen, UiT 

  

  

Det var først innkalt til møte i september. Tilbakemeldinger fra Finnmark Legeforening gjorde at man 

flyttet dette møtet til oktober, men kun Pal Ivan hadde anledning til å delta, og da pr. telefon. 

  

Tidl. regionsutvalgsleder Raymond Teigen ledet første del av møtet. 



  

Sak 1: Fra lokalforeningene 

  

Lars A. Nesje: 

TLF har hatt to styremøter i denne perioden. Opptatt av reorganisering av UNN. Prosessen går veldig 

raskt. Fram mot årsskiftet vil dette kreve fokus fra lokalforeningen og de tillitsvalgte. TLF som mange 

andre sliter med rekrutteringe av tillitsvalgte. Lars A. Nesje inviterer til debatt om dette i Doktor i 

Nord 4-07. 

  

Kirsten Toft: 

NLF har også hatt to styremøter i perioden. Har utvidet kursvirksomheten betraktelig og ansatt 

kurs/regnskapsansvarlig i 30 % stilling. Nordland har fått landsstyremøtet i 2009 og dette krever 

også litt arbeid. Har vært kommunehelsekurs for kommunelege I-ene. 

  

Sak 2: Informasjon fra konserntillitsvalgt Stig-Arild Stenersen 

  

Stenersen orienterte om budsjettet for Helse Nord. 

  

Tertialrapport 2 for 2007 har negativ økonomisk utvikling. Det mangler omstillingstiltak med 

permanent effekt, og effekt av vedtatte tiltak. Kostnadssiden har økt. 

  

Pr. august er det et underskudd på 285 millioner kroner, rundt 50 millioner ner enn det som er 

godkjent. Sykefraværet er på 9 %, endringene den siste tiden har vært marginale. 

  



Ventetiden øker på somatikk og både på BUP og VOP, om dette er satsingsområder. Spesielt øker 

ventetiden på VOP. 

  

Stenersen orienterte også om inntektsfordelingsmodellen og om kontakt med stortingspolitikere. 

  

Sak 3: Valg av nytt regionsutvalg og leder 

  

Lars A. Nesje ledet møtet i denne saken. 

  

Deltakerne på møtet valgte først medlemmene i det nye regionsutvalget, som så valgte leder. 

  

Etter en diskusjonsrunde framkom følgende forslag til nye medlemmer: 

  

Leder FLF: Pal Ivan 

Leder TLF: Lars A. Nesje 

Leder NLF: Kirsten Toft 

Ylf: Jo-Endre Midtbu, UNN Tromsø 

LSA: Anne Grethe Olsen, Hammerfest 

LVS: John Bjarne Hansen, UiT 

Namf: Gunnar Skipenes 

PSL: Elisabeth Steen 



Nmf: Axel Lupton vara: Hanne Sveggen 

  

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt, men NLF hadde forbehold om at leder skulle velges utenom utvalget. Pal hevdet 

at leder måtte  velges blant utvalgets medlemmer, og ikke utenom. Ordstyrer mente dette ville 

begrense utvalgets valgmuligheter, og at en slik endring av legeforeningens lover må fremmes som 

lovendringsforslag i legeforeningens landsstyre. Forslaget ble derfor ikke realitetsbehandlet. 

  

Vedtak: 

  

Torstein Foss, Nordlandssykehuset Bodø ble valgt til ny leder i regionsutvalget. Vedtatt med 7 

stemmer. En blank stemme. 

  

Sak 4: Ny konserntillitsvalgt 

  

I denne saken var det kun de 8 medlemmene av regionsutvalget som hadde stemmerett, men 

fellesmøtet diskuterte sammensetningen av regionsutvalget og ble enig om å sende sak til landsstyret 

med forslag om å utvide regionsutvalget med Ylf-representant og en OF-representant i tillegg . 

  

Det ble også diskutert om det er nødvendig med en gjennomgående representasjon ift 

ansattrepresentant i styret i Helse Nord RHF og konserntillitsvalgt. Enighet om at en i 

utgangspunktet står fritt til å ha en prosess på dette fram mot vårens valg. 

  

Nordland Legeforening hadde fremmet forslag om at Margit Steinholt, Helgelandssykehuset blir ny 

konserntillitsvalgt fra 1.1 2008. 



  

Vedtak: 

Margit Steinholt ble enstemmig valgt til ny konserntillitsvalgt i Helse Nord RHF. Det sendes brev til 

henne og til Helse Nord. 

  

PROTOKOLLTILFØRSSEL: 

Pal Ivan deltok kun i møtet under voteringen, etter at drøftingene om sammensetning av utvalget var 

avsluttet. Det forelå da kun ett forslag til sammensetning av utvalget som ble enstemmig vedtatt. 

Deretter ble det stemt over forslaget fra NLF om å velge Torstein Foss til leder av utvalget. Dette 

stemte Pal Ivan imot under henvisning til at leder må velges blant utvalgets medlemmer. 

   

  

  

Tove Myrbakk 

Referent 

 


