
Referat fra møte i regionsutvalget Legeforeningen 

Nord den 13. januar kl. 18.00 i Storgt. 29, Bodø 

  

Tilstede : Svein Arne Monsen, Rune Bjerkeng, Lars Nesje, Kenneth Johansen, Geir Tollåli, Gunnar 

Skipenes og Knut Kjerpeseth. Bjørn Straume og Paul W. Hansen deltok pr. telefon. I tillegg møtte 

sekretariatsleder Tove Myrbakk 

  

Sak 1-04: Godkjenning av referat fra møte 

4.12.03 

  

Vedtak: 

Godkjent uten merknader 

  

Sak 2-04 : Referatsaker 

  

- Konserntillitsvalgt: 

  

Brev om dette ble som kjent sendt 20.10. Siden har det vært noe fram og tilbake om Legeforeningen 

kan representere Akademikerne. Nå viser det seg at det går greit og Geir T. møter Helse Nord RHF i et 

første forhandlingsmøte onsdag 21.1.04. 

  

- Økonomi - Tilskudd 2004: 

  



Vi har enda ikke mottatt informasjon om hva regionsutvalget får i tilskudd i 2004. Sannsynligvis vil 

dette avgjøres på møte i sentralstyret senere i januar. 

  

- Møte 8.12 - hvordan følger vi opp? 

  

Møtet med foretaktstillitsvalgte 8. desember ble et veldig konstruktivt og godt møte. En konkret 

oppfølging er Trinn I-kurset for Nordland Legeforening v/kurskomiteen inviterer til i februar. Her er 

også tillitsvalgte i Troms og Finnmark invitert.  Sekretariatet skal holde kontakt med de tillitsvalgte 

fremover. 

  

Sak 3-04: Legeflukt fra Finnmark 

  

Kenneth Johansen orienterte om situasjonen i Finnmark som er bekymkringsfull. En uttalelse fra 

årsmøtet i FLF var sendt utvalgsmedlemmene og en diskuterte om regionsutvalget kunne stille seg 

bak denne. 

  

Vedtak: 

Regionsutvalget støtter uttalelsen fra FLF og sender bekymringsmelding til Helse Nord RHF, Helse 

Finnmark HF og presse. 

  

Sak 4/04 : Møte med Helse Nord RHF 

  

Vi er i dialog med RHF som fagforening, men trenger å finne kanaler for å nå fram til dem på den 

faglige biten. Foreløpig har vi ikke lyktes. 

  



Vedtak: 

Det sendes brev til Helse Nord RHF v/adm. dir. og styreleder med ønske om å finne          konstruktive 

samarbeidsformer. I brevet gis det også tilbakemelding på de korte            høringsfristene og få 

høringsinstanser. 

  

Sak 5-04: Brev til Nordlandssykehuset om Stig Arild Stenersen om fri til å delta 

                 på møter i regi av regionsutvalget 

  

Vedtak: 

Regionsutvalget tilskriver Nordlandssykehuset om dette. 

  

Sak 6-04: Høringssak: Plan for ortopedi i Nord 

  

Regionsutvalget ba Dr. Ole Edv. Gabrielsen ved Narvik sykehus om å lage skisse til uttalelse. Denne 

ble så sendt rundt til styremedlemmene. 

  

Vedtak: 

Styret vil fortsette med å bruke medlemmers fagkompetanse i høringssaker. Uttalelsen fra 

regionsutvalget vil bygge på forslaget fra Gabrielsen, og sendes Helse Nord RHF innen fristen. I 

uttalelsen påpekes det at rapporten også burde vært sendt kommunene og primærhelsetjenesten. 

  

Sak 7-04: Høringssak: Nærsykehuset 

  



Rapporten er sendt leder av Norsk Indremedisinsk Forening for en uttalelse. Dette er en viktig sak 

hvor en bør innhente uttalelser fra mange hold. 

  

Vedtak: 

Styret drøfter rapporten med kollegaer og kommer med innspill før 31.1.04. T. Myrbakk oversender 

mail med rapporten rundt til medlemmer på adresselista, og ber disse spre den videre. Den er også 

lagt ut på hjemmesidene til Nordland og Troms Legeforening. 

  

  

  

Tove Myrbakk 

Referent 

 


