
Møte i Regionsutvalg nord den 6. november 2003 

(Telefonmøte) 

  

Tilstede: 

Lars Nesje, TLF, Ingrid P. Olsen, YLF, Kenneth Johansen, FLF, Gunnar Skipenes, Namf, Geir Tollåli 

(leder), Jan Norum (tidl. leder), Stig-Arild Stenersen (tidl. ansattrepr. i Helse Nord RHF), Knut 

Kjerpeseth (OF), Svein Arne Monsen, NLF, Paul W. Hansen, PSL, Renee Alstad, MNS og Tove Myrbakk, 

sekretariatsleder. 

  

Forfall: Bjørn Straume 

  

Geir Tollåli innledet og informerte om den nye situasjonen etter at  legeforeningen har mistet sin 

faste representant i styret i Helse Nord RHF. En runde blant styremedlemmene viser at alle går for at 

legeforeningen må få konserntillitsvalgt i Helse Nord RHF. Geir Tollåli tar kontakt med Helse Nord 

RHF. Kravet fra reigonsutvalget til Helse Nord RHF ble sendt 17. oktober. Vi har ikke fått noe respons 

til nå. En ber også om sentral støtte til kravet om konserntillitsvalg. 

Flere ønsket også at en tar uformell kontakt med Helse Nord-styret og at en jobber for å få til et godt 

samarbeidsklima med NSF, Fagforbundet og KFO. 

  

Jan Norum orienterte fra valgstyret. Det viser seg at legeforeningen manglet 600 stemmer for å få 3. 

representanten. Styret diskuterte om en burde stille egen liste ved neste valg. Stig-A. Stenersen 

mener det som sviktet denne gangen ved ekstrem lav valgdeltakelse, og at en må mobilisere sterkere 

neste gang. 

  

En sak som ble tatt opp og diskutert i sammenheng med dette er mediautstpillet til leder av Nordland 

Legeforening, Svein Arne Monsen. Styret synes utspillet var godt og på sin plass overfor både 

medlemmer og andre som ikke har brukt stemmeretten sin i valget. 



  

Styret diskuterte også andre muligheter for å påvirke Helse Nord, og ble enige om at det bør kjøres 

telefonmøter i forkant av alle møtene i styret i Helse Nord RHF. Sakslister til disse møtene sendes ut 

til styret sammen med innkalling slik at alle er godt forberedte på det som skal opp. 

  

Det ble kommentert under veis at regionsutvalget syntes usedvanlig engasjert, og kanskje er dette 

den positive konsekvensen av at Dnlf mister sin faste representant i RHF-styret. 

  

Helse Nord RHF har styremøte 11. november i Hammerfest. Tove Myrbakk og Ingrid P. Olsen deltar 

her. Utvalget vil følge med om Helse Nord RHF legger egene lukkede drøftingsmøter i forkant av 

styremøtet, og vil i så tilfelle legge inn protester overfor helseministeren. 

  

Møteplan Regionsutvalg nord: 

  

Regionsutvalgsmøte 4. desember kl. 18.00 i Bodø. Sakspapirer til RHF-styremøte sendes ut 2.12. 

Regionsutvalgsmøte 13. januar -04 og felles styremøte 14. januar i Bodø. 

Telefonmøte i regionsutvalget uka før RHF-møtet 28. januar -04 

  

Tove Myrbakk 

Referent 

 


