
Referat fra møte 30.11.2011 og 1.12 på Rica 

Hotell, Bodø 

Tilstede: 

Lars A. Nesje, Ruben Berntzen (Nmf-representant), Jo-Endre Midtbu LF) , Jostein Tørstad (leder FLF), 

Britt Larsen Mehmi (LSA) og Kai-Brynjar Hagen (AF) (vara for Margit leder NLF.  I tillegg møtte 

konserntillitsvalgt i Helse Nord RHF Fredrik Sund og Tove Myrbakk fra sekretariatet. 

Forfall: 

Margit Steinholt, Yngve Figenschau, Raymond Mortensen og Rosalie Evans. 

  

Sak 1/11: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra fellesmøte 31.08.11. 

Vedtak: 

Ingen merknader. 

Sak 2/11: Orienteringssaker 

• Høring - Ny studieplan for legestudiet ved Universitetet i Tromsø 

 Det er sendt inn høringssvar fra Nordland, Troms og Finnmark Legeforening. 

• Møte i USAM – Kai Brynjar Hagen refererte fra et møte i Steigen. 

• Regionsutvalgets sammensetning – suppleringsvalg  

- Finnes ikke regler for varamedlemmer ved forfall. 

• Helsepolitisk seminar i regi av HMN RHF og Regionutvalg Midt-Norge 14. desember 

- Invitasjon til å delta på seminaret. 

• Høring - generelle etiske retningslinjer for HSØ-foretaksgruppen 

• Info om seniorundersøkelse til tillitsvalgte og verneombud 

• Konferansen "Sårbar oppvekst" i Tromsø 26. og 27.9.12 

- Tove Myrbakk orienterte om konferansen som arrangeres sammen med Helse Nord RHF og i 

samarbeid med BUFETAT Nord, Erfaringskompetanse.no og Norsk Psykologforening Nordland 

september 2012. 

• IA-protest 

• Artikkel i Dagens Næringsliv om leger og sykemelding 

Sak 3/11: Oppnevning av representant til Helse Nords samhandlingsutvalg 

Karsten Kehlet, fastlege i Finnsnes og styremedlem i TLF har sagt seg villig til å gå inn iutvalget. 



Vedtak: 

Karsten Kehlet utpekes til å representere regionsutvalget i samhandlingsutvalget i Helse Nord 

RHF med Kai Brynjar Hagen som vararepresentant. 

Sak 4/11: Valg av KTV 

Ingen forslag på kandidat til konserntillitsvalgt i Helse Nord RHF er kommet til regionsutvalget pr. i 

dag. Fredrik Sund har sagt seg villig til å fortsette som ansattrepresentant i styret i Helse Nord RHF. 

Vedtak: 

Regionsutvalget støtter Fredrik Sunds kandidatur i styret i Helse Nord RHF. OF- og YLF-

representantene i styrene i NLF, TLF og FLF fungerer som valgkomite ut året. 

Sak 5/11: Evaluere Nord-Norgekonferanse og Trinn 1 kurs på Sommarøy 

 Evaluering av konferansen på Sommarøy viste at den i stor grad var vellykket. Ønske om å ha god 

plass til tillitsvalgtopplæringen fremover. Regionsutvalget i Midt-Norge har ønske omsamarbeid med 

Nord-Norge om konferanse i 2012. 

Utvalget diskuterte rundt økonomi og innhold. Noen uklarheter rundt retningslinjer for OU-midler. 

Søknadsfristen for OU-midler for 2012 er 7.12. 

Vedtak: 

Regionsutvalget er positiv til å samarbeide med Midt-Norge. 

Sak 6/11: Kostnader Doktor i Nord 

Det ble diskutert rundt kostnadene til Doktor i Nord, og spesielt rundt det som er avtalt rundt lønns- 

og driftskostnader og fordelingsnøkkel for de enkelte organisasjonsledd. 

Vedtak: 

Regionsutvalget vil ta initiativ til å få på plass en oversikt over økonomien til Doktor i Nord. 

Sak 7/11: Plan for møte Helse Nords ledelse 

Saker tidl. foreslått drøftet på møtet med Helse Nord-ledelsen er: 

- Turnustjenesten 

- Samhandlingsreformen og kommunal medfinansiering 



- Underbemanning på sykestuer i Finnmark – ønske om minstenorm 

- Det er stor aktivitet i forhandlingene om avtaleverk mellom helseforetak  og   

  enkeltkommuner. Fristen er 31.1.12 for å inngå avtaler. Det erfares at Helse Nord ønsker   

  like avtaler for hele regionen og binder HF-ene. Dette tas opp på møtet. 

- Rehabilitering radert ut i spesialisthelsetjenesten – kommunenes ansvar i fremtiden? 

- Hva når pasientene vandrer mellom poliklinikkene – hvem finansierer det? 

- Kontroll av koding som grunnlag for fakturakontroll 

- Funksjonsfordeling ortopedi pålagt Helse Finnmark av Helse Nord RHF – ansvar for 

  gjennomføring 

- Utkast til overordnet samarbeidsavtale i Helse Nord som omhandler fastlegene 

Helse Nord spiller inn følgende saker som aktuelle: 

Samhandlingsreformen – Hvordan sikrer vi at fastlegene er aktive deltakere? 

1. Doktor i Nord – Ønsker DNLF mer aktivt formidlet nyhetsstoff fra oss? 

2. Etterutdanning av sykehusleger etter at LMI trekker seg som mulig finansiør av kongresser/kurs. 

3. Svangerskap – oppfølging 

4. Henvisning fra fastlegene 

5. Kreftpasienter 

Tove Myrbakk¨ 

Referent 

 


