Referat fra møte i regionutvalg Nord og møte mellom RU og ledelsen i Helse
Nord 22. oktober 2020
Tilstede:
Morten Mangersnes, Thoralf Enge, Frida Andræ, Ulrika Larsson, Eirik Birkelund Olsen, JoEndre Midtbu. KTV Marin Ø- Jensen deltok også på begge møtene. Lillan Haugen, Ingemar
Pedersen og Britt Larsen Mehmi deltok på deler av internt møte og møte med Helse Nord.
Paul Olav Røsbø deltok på møtet med Helse Nord-ledelsen mellom 12 og 13.
Fra Helse Nord deltok Cecilie Daae og Hilde Rolandsen. Randi Midtgård Spørck deltok på
saken om helikopterbase i Kirkenes.

Sak 10/20: Nye Hammerfest sykehus
Thoralf Enge: Det er en mye uro i Hammerfest ift at man bygger med for lite areal, både for
klinisk virksomhet og kontor, og det at man heller ikke forbereder for en eventuell
utbygning senere. Enge har forberedt et brev som skal sendes til Helse Nord om dette.
Martin Ø- Jensen orienterte om at KTV-ene med jevne mellomrom har tatt opp det at det
bygges for små sykehus, og det er også tatt opp nasjonalt.
På møtet med Helse Nord refererte Hilde Rolandsen til Sykehusbygg og de mener det er
bevilget tilstrekkelig for et godt prosjekt i Hammerfest, og at arealet det planlegges for et
tilstrekkelig. Noen steder i overkant av framskrevet behov ifølge henne. Deler av
administrasjonen kan flyttes ut om det ikke blir nok kontorer. Rolandsen orienterte om at
det er stort fokus på Nye Helgelandssykehuset og andre byggeprosjekt i årene fremover.
Paul Olav Røsbø mener framskrivingsmodellen som ligger til grunn for nye sykehusbygg ikke
stemmer.
Hilde Rolandsen og Helse Nord lager et notat om begrunnelsen for at de mener arealet det
planlegges for i Hammerfest er stort nok. Beredskap blir også redegjort for i notatet.

Sak 11/20: Helikopterbase i Kirkenes
Britt Larsen Mehmi innledet i saken på møtet med Helse Nord og hadde en del spørsmål
rundt bevilgningene i statsbudsjettet. Randi Sørgård Spørck deltok under denne saken og
orienterte om at det jobbes for å få til en god overgang ved årsskiftet. Man regner med å
være oppe å gå i ny løsning ila november. Får nye redningshelikoptre med god kapasitet.
Det jobbes med et prosjekt som skal se på alle ressurser i regionen over påske i 2021.
Tillitsvalgte og fagfolk er med. Helgeland fremstår ekstra sårbar her.

Sak 12/20: Helgelandssykehuset
Ingemar Pedersen, FTV for YLF på Helgelandssykehuset orienterte RU om situasjonen på
Helgeland. Han mener det ikke er så mye konflikt mellom ansatte på sykehus som det
fremstår i media, men det er konflikt mellom ansatte og ledelse i HF-et.

På møtet med Helse Nord innleder Pedersen om dette og ønsket om reell medvirkning i
prosessene i konseptfasen.
Cecilie Daae begrunnet vedtaket om å overføre tarmkreftkirurgi til Bodø med å gi ro og
muligheter for kompetanseutvikling. Dette er et midlertidig vedtak og Helse Nord har god
dialog med ledelsen på Helgelandssykehuset.
Ru og Helse Nord diskuterte rundt det å legge til rette for god medvirkning. KTV sitter i
styringsgruppen og det er ønskelig med tillitsvalgte i alle arbeidsgruppene.

Sak 13/20: Andre saker
Britt Larsen Mehmi orienterte om pandemisituasjonen i Finnmark. Cecilie Daae supplerte.
Cecilie Daae orienterte også om prosjekt blodberedskap i Finnmark.
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