Referat fra møte i Regionsutvalg Nord torsdag 20. februar 2014 på
Radisson Blu, Tromsø
Tilstede: Jostein Tørstad. Kirkenes (leder), Stian Holmvik (NLF og AF), Bodø, Jo-Endre Midtby
(TLF og YLF), Tromsø, Klaus Becker (OF), Mosjøen, Dag Malm (PSL), Tromsø og Louise Carlsen
(NMF), Tromsø.
Forfall: Kirsten Toft (LSA),Sandnessjøen og Rosalie Evans (Namf), Tromsø.
I tillegg møtte: Eirik Holand, konserntillitsvalgt Helse Nord RHF, Lars A. Nesje, tidligere ledere
i regionsutvalget og Tove Myrbakk fra sekretariatet.

Sak 1/14: Litt historikk fra tidligere leder Lars A. Nesje
Lars A. Nesje redegjorde for historikken rundt regionsutvalgene. Utvalgets medlemmer
diskuterte rundt utvalgets funksjon og fremtid, blant annet sett i forhold til regjeringens
intensjon om å endre RHF-enes rolle etter at nasjonal helse- og sykehusplan er lagt fram og
implementert. Utvalget diskuterte prinsipielt rundt hvilke saker som bør tas opp i utvalget og
hvordan utvalget best skaffer seg kunnskap om det som skjer rundt om på lokalsykehusene.

Sak 2/14: Nytt fra lokalforeningene
Nordland:
Det planlegges en konferanse om helsejournalistikk i oktober, folkemøter i og utenfor Bodø,
hjerte/lungekonferanse, samt flere grunnkurs i allmennmedisin og ett i samfunnsmedisin. NLF
er også arrangør av IA-konferanse i oktober, og det planlegges møte for personell om ”En
verdig død” i mars.
Medisinsk-filosofisk forum arrangerer månedlige møter, og det er planer om å filme dem for
å gi flere anledning til se dem og bruke dem i internundervisning.
Troms:
Det ble arrangert en legefest for alle medlemmer i februar som var vellykket. TLF hadde
debattmøte om overbehandling i fjor og planlegger et debattmøte om sykehusledelse i løpet
av våren. Det planlegges også et Trinn 1 kurs for Troms og Finnmark i forbindelse med
hurtigrutekonferansen.
TLF utgir det elektroniske medlemsbladet Skalpellen. Blir godt tatt i mot. J E Midtbu orienterte
også litt om nytt fra UNN.
Finnmark:
Det avvikles årsmøte og kurs i klinisk farmakologi i april i Kautokeino. Tema for årsmøtedebatt
er legevakt og FLF forbereder et innspill til legeforeningens statusrapport om legevakt som er
klar i løpet av året. Leder og styret har vært engasjert i en jobbglidningssak på Hammerfest
sykehus.

Sak 3/14: Turnus i nord – hva er ståa?
Kommunene i Finnmark har i liten grad engasjert seg i prosessen med å ansette turnuslege,
noe man vet er viktig i rekrutteringsarbeidet til allmennmedisinen.
Turnussøknadene er organisert etter to ulike modeller.
12A-modellen - Her søker kandidatene til sykehus og kommune samtidig før du starter turnus.
Kjenner ikke til om den er brukt i regionen.
12B-modellen som brukes på UNN og i Finnmark – Her søker kandidatene på sykehus og får
så noen tilliggende kommuner de kan søke distriktsturnus i. Prosessen videre fra
sykehusturnus til distriktsturnus er uklar mange steder.
Louise Carlsen (Nmf) melder om at turnus er et hett tema blant Tromsøstudentene. Mange
får ikke turnusplass, og dette oppleves stressende og bekymringsfullt. Det meldes om mye
rart i måten turnuskandidatene blir ansatt og ikke ansatt på. Helse Nord har sagt klart fra at
lokal tilhørighet ikke skal legges vekt på.
Vedtak:
Saken følges opp på neste møte.

Sak 4/14: Helsepolitisk konferanse på hurtigruta 14. – 16. oktober 2014
Alle lokalforeninger har sagt ja til den foreslåtte finansieringsmodellen. Det er søkt om tilskudd
fra potten til regionsutvalgene, men er uklart om man får det. TLF planlegger Trinn 1-kurs i
forlengelsen av hurtigrutekonferansen for tillitsvalgte i Troms og Finnmark. FLF og FLF får
sekretariatsbistand fra NLF til påmeldinger m.v.. Det skal være telefonmøte i komiteen 11.
mars kl. 17.00.

Sak 5/14: Valg av ansattrepresentant i styret for Helse Nord RHF m/vara
Olaf Antonsen, Nordlandssykehuset er forespurt, men takket nei.
Vedtak:
Eirik Holand utnevnes til ansattrepresentant i Helse Nord RHF for Akademikerne Helse og
Jostein Tørstad tar kontakt med Fredrik Sund og avklarer nødvendige formaliteter med Norsk
Psykologforening.

Sak 6: Høringssaker
Innmelding av saker til landsstyret 2014, med høringsfrist 200214
Vedtak:
Det meldes ikke noen sak til landsstyret 2014.
Nasjonal sykehusplan- Legeforeningens statusrapport. Høringsfrist 20. mars
Vedtak:

Innspill sendes til leder Jostein som lager forslag til høringssvar.
Reservasjonsordning for fastleger
Vedtak:
Det sendes ingen uttalelse.
Retningslinjer for sedering
Vedtak:
Det sendes ingen høringsuttalelse.
Invitasjon til å fremme forslag på kandidater til Akademikerprisen for 2014.02.16
Vedtak:
Det sendes ingen høringsuttalelse.
Høring: Fremtidig AMK-struktur i Helse Nord – frist 28.2
Vedtak:
Jo-Endre Midtbu lager utkast til høringsuttalelse i saken. Utvalget støtter intensjonen om
færre AMK-sentraler på sikt.

Sak 7/14: Konserntillitsvalgt Eirik Holand har ordet
Det har vært en del uro etter at regjeringen antydet nedleggelse av RHF-nivået i Helse Nord,
men mye har roet seg etter at ministeren klargjorde intensjonene og ga klarsignal for
langtidsplanlegging for utbygging av sykehus.
Det er en tendens til sentralisering av styring som for eksempel IKT. Det vurderes å opprette
et helseforetak for sykehusbygg for å samle kompetanse på nybygg, og en regional
innkjøpsordning.
Det er gjort en jobb ift seniorpolitikken i Helse Nord , men tillitsvalgte har ikke vært part i dette
arbeidet.

Sak 8/14: Samarbeid Fi-No-Tro fremover
Vedtak:
Lokalforeningslederne jobber videre med denne saken.

Sak 9/14: Budsjett/aktivitetsplan 2014
Utvalget har ikke eget budsjett. T. Myrbakk ber om alternative datoer fra Helse Nord-ledelsen
i mai og det undersøkes om det er mulig å ha møte i forbindelse med hurtigrutekonferansen.

Tove Myrbakk, referent

