
Referat fra møte i regionutvalget 12. mars 2020 

Tilstede: 

Britt Larsen Mehmi, Jo-Endre Midtbu, Eirik Birkelund Olsen, Frida Andræ, Katrine Erke, 

Thoralf Enge, Paul Olav Rødbø og Ulrika Larsson. 

I tillegg KTV Martin Øien Jenssen og Tove Myrbakk fra sekretariatet. 

 

Sak 1/20: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: 

Godkjent uten merknader. 
 

Sak 2/20: Orienteringssaker 

 

Thoralf Enge, FTV OF Finnmarkssykehuset orienterte om store utfordringer på 

intensivavdelingene ift å behandle pasienter syke med covid-19.. Tas skal med som sak på 

møtet med Helse Nord-ledelsen. Pasienter med smitte vil heller ikke kunne flyttes internt i 

regionen eller til UNN i luftambulansen.  

Frida Andræ  FTV OF Nordlandssykehuset orienterte om overskridelsene i HF-et som har 

sammensatte årsaker. Dette skal møtes delvis med innsparinger, salg av boligmasse/tomter 

og å redusere investeringer de nærmeste årene . Lån/kreditt fra Hlese Nord er også en del 

av HF-ets planer for å møte de økonomiske utfordringene fremover.  

Paul Olav Røsbø orienterte fra FLF. Årsmøte og kurs avlyst pga koronavirus.  

Jo-Endre Midtby orienterte fra TLF. På grunn av økt kursvirksomhet gikk det greit økonomisk 

i 2019. Foreløpig plan om å arrangere årsmøte i juni. 

 

Ulrika Larsson orienterte fra NLF. Kurs og medlemsmøter avlyses eller flyttes til høsten.  

Ulrika Larsson orienterte fra RU-møter sentralt - ? 

Paul Olav Røsbø orienterte om regional helsepolitisk konferanse og tillitsvalgtkurs 14. - 16. 

September i Alta. Hele sentralstyret blir med på mandag og tirsdag. Onsdag blir det 

tillitsvalgtfokus. Rekruttering av tillitsvalgte, ivaretakelse av seg selv som lege og 

fastlegeordningen er aktuelle temaer. 

Sak 3/20: Høringssvar sammenslåing FIN/UNN  
 

Britt Larsen Mehmi var med i arbeidsgruppen som var bredt sammensatt. Hun mener 

rapporten er balansert og bra. Den gir tydelig og sterke signaler om at dette bør ikke gjøres.  

Vedtak: 

Britt og Ulrika jobber frem en høringsuttalelse. Medlemmer i RU sender innstpill. Utkast til 



høringssvar sendes så ut til alle i RU før det sendes Helse Nord. Viktig å få med utdanning og 

kvalitet også.  

Sak 4/20: Luftambulansen 

 

Paul Olav Røsbø orienterte om prosessen frem til  vedtak om at Forsvaret forblir i Finnmark 

frem til 15. april. Luftambulansen blir ekstra sårbar fremover og er fortsatt ustabil. Mange 

signaler om at dette vil fortsette fremover. Britt Larsen Mehmi mener det er for knapp tid til 

at ekspertutvalget skal kunne levere en rapport med tilstrekkelig konsekvensutredninger. 

Må ta høyde for hele ambulansetjenesten.  

 

Sak 5/20: Helgelandssykehuset og varslingsak  

 

Saken utgikk fra Ingemar Pedersen ikke deltok på møtet. 

 

Sak 6/20: Praktisk time 

I og med at det fysiske møtet ble avlyst på grunn av faren for coronasmitte ble møtet 

organisert som et digitalt møte. En del utfordringer med at medlemmer på sykehus ikke 

kom gjennom pga brannmur. Tove Myrbakk sjekker med Legeforeningen om de kan tilby 

Teams og Sharepoint til alle medlemmer i RU.  

Sak 7/20: Møte med Helse Nord 

 

I forkant av møtet varslet ledelsen i Helse Nord at de kun hadde en time til rådighet. RU 

diskuterte seg derfor frem til noen få saker som de ønsket drøftet. 

• Beredskap i henhold til SARSCOV2/Covid19 

• Helikopterbase i Øst-Finnmark 

• Intensivkapasiteten i Kirkenes (Hammerfest) 

• Overskridelser Nordlandssykehuset - konsekvenser Helse Nord 

• Kontor og hvilerom for leger i nye sykehus 

Cecilie Daae orienterte om planer for beredskap i henhold til SARSCOV2/Covid 19. Det ble 

uttrykt bekymring for situasjonen i Finnmark, både ift intensivkapasitet og 

luftambulansetjenesten.  

Det ble også uttrykt bekymring for om overskridelsene på Nordlandssykehuset vil få 

konsekvenser for resten av virksomheten i Helse Nord. 

Thoralf Enge tok opp behov for kontor og hvilerom for leger i nye sykehus. 

 

Tove Myrbakk 

Referent 


