
Referat fra møte i Regionsutvalg Legeforeningen 

Nord den 5. januar 2005 (telefonmøte) 

  

Tilstede: 

Bjørn Straume, Geir Tollåli, Knut Kjerpeseth, Paul W. Hansen, Kenneth Johansen, Svein-Arne Monsen, 

Gunnar Skipenes,  Anne Elise Briskelid og Lars Nesje. 

  

Forfall: Ingrid P. Olsen 

  

I tillegg var Tove Myrbakk og konserntillitsvalgt Stig Arild Stenersen tilstede. 

  

Sak 1/05: Godkjenning av referat fra 15.11.04 

  

Vedtak: 

Godkjent uten merknader. 

  

Sak 2/05 : Orienteringer 

  

Henning Aanes har sagt ja til å være med i referansegruppa "Making it Work" som Helse Nord RHF 

har opprettet. 

  

Sak 3/05: Legeforeningens organisasjon 



  

Geir T. sendte inn høringsuttalelsen 3.1.05 ut fra det som framkom på siste møte i november. 

Styret diskuterte en del rundt uttalelsen og kom fram til at en ønsket å få med en del punkter i tillegg. 

  

Vedtak: 

Punkt om at regionsutvalget må ha egen økonomi uavhengig av fylkesavdelingene tas med i en 

tilføyelse som sendes legeforeningen sentralt. En føyer også til et ønske om mer dynamiske 

underavdelinger. Når det gjelder reduksjon av antall yrkesforeninger er det ikke enighet i utvalget, 

og regionsutvalget ønsker å avvente den videre prosessen. 

  

Sak 4/05: Budsjett 2005 Helse Nord RHF - 

konsekvenser 

  

Konserntillitsvalgt orienterte fra behandlingen av budsjett 2005 i forrige styremøte i Helse Nord 

RHF, samt forutsetninger for salderingene i statsbudsjettet. Helse Nord RHF budsjetterer for 2005 

med et underskudd på 87 millioner kroner hvis eier godtar dette. 

  

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

  

Sak 5/05: Samhandlingsrapporten 

  

Stenersen orienterte at administrasjonen i Helse Nord RHF ønsker diskusjon rundt rapporten og er 

veldig åpne for innspill til det videre arbeidet. 

  



Vedtak: 

De tre fylkeslederne danner et AU som forbereder en innstilling til Helse Nord RHF og som først 

legges fram på neste møte i regionsutvalget. 

  

Sak 6/05: Nytt prosjekt - desentralisert spesialisthelsetjeneste 

  

En arbeidsgruppe som er oppnevnt av Helse Nord RHF skal se på dette. Paul W. Hansen 

representerer PSL i denne, og Akademikerne Helse er bedt om å finne en representant. 

  

Vedtak: 

Regionsutvalget utnevner Stig Arild Stenersen til representant fra Akademikerne Helse i 

arbeidsgruppa. Ketil Mevold og Anton Eide forespørres om å sitte i et utvalg som kan diskutere saker 

med Paul og Stig-Arild i forkant av møtene. Geir T. sender brev til Helse Nord RHF. 

  

Sak 7/05: Nytt prosjekt - God vakt 

  

Stenersen orienterte om prosjektet som er initiert av Arbeidstilsynet og som skal kartlegge 

arbeidsmiljøet på sykehusene. 

  

Sak 8/05: Generell info. fra konserntillitsvalgt 

  

Stenersen orienterte bl.a. om noen forsignaler om budsjett 2006 i Helse Nord RHF. Det blir stort sett 

de samme føringene som i år, men en del utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter vil starte 

planleggingen neste år. De planlagte rehabiliteringer og utbygginger på foretaksnivå vil for det meste 



måtte finansieres av eget budsjett. Unntak er byggetrinn II og III på Nordlandssykehuset som blir 

avhengig av nasjonale midler. 

  

Sak 9/05: Møteplan 

  

Nytt møte i regionsutvalget blir i Tromsø i forbindelse med dialogkonferansen. Det sendes ut 

innkalling til 23. februar kl. 14.00. 

  

Sak 10/05: Eventuelt 

  

Det jobbes sentralt med forberedelser til valg av ansattrepresentanter til RHF-styret og HF-styrene. 

Geir T. skal på møte i legeforeningen 12. januar om saken. 

  

  

Tove Myrbakk 

Referent 

 


