
Referat fra Regionsutvalgsmøte i Tromsø 

31.08.2010 På Clarion Bryggen Hotel 

Tilstede: 

Anne Grethe Olsen, Margit Steinholt, Lars A. Nesje. Yngve Figenschau og Beate Sørslett (på telefon i 

deler av møtet). I tillegg Fredrik Sund og Tove Myrbakk. 

  

Sak 08/10: Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra RUN 18.01.10 

Referat fra fellesmøte i Oslo 2. og 3.2.10. 

Vedtak: 

Innkalling, saksliste og referat fra møte 18.1, samt referat fra fellesmøte i Oslo 2. og 3.2.10. ble 

godkjent. 

Sak 09/10: Orienteringssaker 

- Oppsummering tillitsvalgtkurs/ fagligpolitisk konferanse på Vega 23. -25.03.10 

  Må anses som svært vellykket.  Leger fra ulike fagmiljøer deltok. 

- Status økonomi Regionsutvalgene 

 Pr. 1.6.10 har Regionsutvalg Nord brukt 207.000. Øvrige regionsutvalg har minimalt forbruk. 

- Vedr. representasjon i Helse Nords styre 

  Fredrik Sund er i dag valgt til ansatterepresentant i Helse Nord RHF styret. 

- Landsstyremøtet 

   Lars A. Nesje orienterte fra landsstyremøtet på Soria Moria. 

- Nybegynnerstillinger for leger 

  Lars A. Nesje ble intervjuet i Dagsnytt 21.8 kl. 12.00 i saken. Sak også i Nordnytt 

31.8.   morgensendingen fra Finnmark Legeforening v/Anne Grethe Olsen. 

- Orientering fra konserntillitsvalgt 

Drøftning arbeidsmiljø 080610 

Oppfølging av God Vaktkampanjen. Fredrik Sund orienterte. Ingen innspill fra 

foretakstillitsvalgte. 

 



Styremøte i Helse Nord RHF, 25.08.10, presseprotokoll og foredrag om     pasientstrømmer 

Fredrik Sund orienterte fra styremøtet 25.8.10 og rundt hva man i dag vet om     pasientstrømmene i 

Helse Nord. 

- ”Kirurgisaken på Nlsh” og pressedekning  

  Beate Sørslett, Margit Steinholt og Tove Myrbakk redegjorde rundt saken der 

Nordland    Legeforening har klaget Avisa Nordland, Aftenposten, NRK nett og VG inn for PFU. 

- Regning landsstyre RUN vs. Troms 

- Seminar i Svolvær 

 Sak 10/10: Høringssak. Forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til 

helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre 

 Vedtak: 

Regionsutvalget har avgitt følgende uttalelse. 

Regionsutvalg Nord har drøftet det fremlagte forskriftsforslaget. Det fremlagte forslaget til forskrift 

er holdt i en terminologi og har et omfang som gjør det vanskelig å se hvilke konsekvenser forskriften 

får for fremtidig utvikling av helsetjenestens epj-systemer. Konsekvenser for informasjonsutveksling 

mellom ulike aktører i helsevesenet er derfor vanskelig å overskue. 

Sak 11/10: Nord-Norgekonferanse 2011 

Utvalget diskuterte og var enige om å gå inn for en Nord-Norge konferanse fra 2011 og ønsker å 

legge denne til første uka i september 2011 og på Sommerøy i Troms. 

Forslag på tema: 

- Legeutdanning i nord – hvor går vi? 

- Hvem underviser egentlig studentene? Uerfarne assistentleger ”tvinges” inn i undervisningen. 

- Desentralisert utdanning – utfordringer og muligheter. 

Sak 12/10: Høring: Behandlingstilbudet til alvorlig skadde pasienter – regionalt        traumesystem 

Utvalget diskuterte rapporten.  

 Vedtak: 

Regionsutvalget avventer høringsuttalelser fra  lokalforeningene. Anne Grethe Olsen og Margit 

Steinholt sender uttalelsene fra FLF og NLF til Lars A. Nesje når disse er klar, et forslag til uttalelse 

som sendes på e-post til utvalgets medlemmer. Frist for høring til Helse Nord RHF er 25.10. 



Sak 13/10: Møte med Helse Nord-ledelsen i høst 

Vi gir tilbakemelding til Helse Nord-ledelsen at Regionsutvalget ønsker møte mandag 8.11 til lunsj kl. 

12.30 i Bodø. Utvalget møtes klokka 10.00. 

Ledersamling i Legeforeningen forventes berammet til 16. og 17. november. 

 

Tove Myrbakk 

Referent 

 


