Referat fra møte i Regionutvalg nord 12. mars 2021 i Teams
Tilstede:
Katrine Erke, Erik B Olsen, Ulrika Larsson, Frida Andræ, Margit Steinholt, Bitt Larsen Mehmi, Paul
Olav Røsbø, Thoralf Enge, Jo-Endre Midtbu og Lillan Haugen. KTV i Helse Nord Martin Øien
Jenssen og Tove Myrbakk, sekretariatet var også tilstede.

Sak 1/21: Saker for å ta opp med Helse Nord på møte i mai
Sykehusbygg - Nye Hammerfest Sykehus

Thoralf Enge orienterte. RU diskuterte rundt det at Sykehusbygg har stor definisjonsmakt og
innflytelse på byggeprosessen i nye sykehus. Vanskelig å nå frem som fagfolk. I prosessen Nye
Helgelandssykehuset opplever tillitsvalgte det samme. HF-ene er oppdragsgivere, men blir svake.

Rapport Evaluering Nye Kirkenes Sykehus

KTV Martin Ø Jensen orienterte. Evalueringsrapport fra Kirkenes sykehus har vært på dagsorden
på alle møter siden i høst da Kalnes-rapporten var på plass. Evalueringsrapport del 1 om
byggeprosessen kom i desember -20 uten medvirkning fra tillitsvalgte. Skiller seg fra
Kalnes-rapporten både i omfang, metoder og medvirkning. Del 2 av rapporten handler om drift
de to første årene. Ansatte og pasienter skal involveres via spørreskjema. På et møte nylig ble
det bestemt at FTV og KTV skal involveres i det som gjenstår av evalueringen.

Prosesser ved ansettelse i Finnmarkssykehuset

Thoralf Enge orienterte. Viktig å være prinsipielle når saken diskuteres med Helse Nord.
Ansattelsesprosesser må profesjonaliseres. Flere steder blir dette for tilfeldig.

Prosjekt blodberedskap

Britt L Mehmi orienterte. Målet med prosjektet er å kunne gi fullblod ute i kommunene når det
haster. Det jobbes med å rekruttere donorer. Oppstart med pilot i Båtsfjord. Samarbeid mellom
Helse Nord og Forsvaret sanitet. Mer informasjon får RU av Cecilie Daae i møtet i mai.

LIS1 situasjonen i Nord Norge

Behov for å kartlegge ståa i Nordland, Troms og Finnmark. Katrine Erke sender ut spørsmål til
lokalforeningene som sender videre.

Demokratiske prosesser i Coronatider/Hvordan fungerer det i styret i Helse Nord RHF?
Andre styrer?

Margit Steinholt erfarer at digitale møter i HF-ene oppleves problematiske og etterlyser når det
planlegges å få til fysiske møter. Mye skjer i det uformelle på møtene. Dette mister man på
møter som arrangeres digitalt. Frykter at dette går ut over de demokratiske prosessene. Ulrika L
har vært i kontakt med ansattrepresentanter i styret i Helse Nord som ikke opplever dette
problematisk.

Sak 2/21: Hvordan ser situasjonen ut i Helgeland?
Margit Steinholt orienterte om situasjonen på Helgeland. En av ti ansatte er involvert i en
arbeidsgruppe, og de fleste er greit nok frikjøpt til dette arbeidet. Gruppelederne er alle fagfolk.
Skal være møte for alle leger på Helgeland i uke 12. En del bekymring i Mosjøen ift hvor deres
fremtidige arbeidsplass blir. Spenning rundt funksjonsfordeling fremover.

Sak 3/21: Regional kreftplan – funksjonsfordeling
Lite informasjon om denne nå. Avventer informasjon fra Cecilie Daae på møtet i mai.

Sak 4/21: Høring; Ny Forsknings- og innovasjonsstrategi Helse Nord
Vedtak:
Erik B Olsen ser på om det er behov for et høringssvar fra Ru Nord.

Sak 5/21: Vara til Landsstyremøte 1.-3. Juni
Vedtak:
Britt Larsen Mehmi kan stille som vara på landsstyremøtet. Ulrika Larsson melder henne inn.

Sak 6/21: Helsepolitisk konferanse i Alta 2022 - hva skjer?
Det skjer lite annet enn at konferansen er flyttet til 2022. Paul Olav Røsbø og Jo-Endre Midtbu
jobber videre med denne.

Sak 7/21: Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for samisk
sykepleierutdanning
Tas til orientering.
Tove Myrbakk
Referent

