
Referat fra møte i regionsutvalget legeforeningen 

nord 15. november 2004 

  

Tilstede: 

Geir Tollåli, Lars Nesje, Gunnar Skipenes og Knut Kjerpeseth (e. 15.15) 

  

I tillegg møtte Tove Myrbakk og Stig Arild Stenersen. 

  

Forfall: 

Kenneth Johansen, Rune Bjerkeng, Ingrid Petrikke Olsen, Svein Arne Monsen 

og Bjørn Straume. 

  

  
Sak 25/04: Godkjenning av referat fra 24.9.04 
  

Vedtak: Godkjent uten merknader. 

  
Sak 26/04: Orienteringssaker 
  

Kons.tillitsvalgt orienterte om følgende: 

I Narvik vil det bli fødeavdeling en periode til. På lengre sikt satses det på opplæring 

av kirurger og samarbeid med Harstad. 

  

Lokalisering av nytt sykehus i Vesterålen: Det har vært mye debatt rundt saken. 

Rapporten fra Hålogalandssykehuset er slaktet. I innstillingen til styret i helse Nord 

RHF går administrasjonen inn for sykehus på Stokmarknes. 

  

Kronikeromsorgen: Saken skal opp på møtet i Helse Nord 17.11. Psykiatriplanen 

jobbes det med for tiden. Kommer ikke ut på høring før til våren. 

  

De konserntillitsvalgte har kritisert Helse Nord for ikke å ta hensyn til medvirkning og 

medbestemmelse når det gjelder habilitering og rehabilitering. Det formelle 

samarbeidet mellom de konserntillitsvalgte og administrasjonen i Helse Nord RHF 

fungerer dårlig. 

  



Paul W. Hansen orienterte fra samarbeidsutvalget PSL har med Helse Nord RHF. De 

hadde møte i begynnelsen av oktober der de blant annet gikk gjennom 

hjemmelsituasjonen. Det er stor enighet om å øke hjemlene fra 20 % til 100 %. 

Når det gjelder rammeavtalen mellom avtalespesialistene og Helse Nord er det ingen 

stor uenighet. God dialog og stor forståelse for PSL sine synspunkter. 

  

Forslag om at regionsutvalget kan bidra til en helhetstenkning med å fronte innspill 

på opprettelse av nye hjemler og rokkering av de eksisterende. 

  

Lars Nesje orienterte om dialogkonferansen som Helse Nord inviterte til, men som 

ble en workshop om samhandling. Det ble etablert et AU på dette møtet som 

planlegger ny dialogkonferanse. 

  

  

  

  

  

Sak 27/04: Invitasjon til deltakelse i referansegruppe i den internasjonale 

konferansen 

      "Making it work" 

  

Regionsutvalget er bedt av Helse Nord RHF om å finne en representant til 

referansegruppen. 

  

  

Vedtak: 

Geir Tollåli kontakter Henning Aanes og hører om han kan tenkte seg å være 

medlem i gruppen på vegne av regionsutvalget. Han har tidligere deltatt her. 

Alternativt spørres Kenneth Johansen. Utgiftene til dette tas med i budsjett for 2005. 

  
Sak 28/04: Busjett 2005 Helse Nord RHF 
  

Stig Arild Stenersen orienterte om budsjettet. 

Budsjettet speiler den endrede fokus fra elektiv kirurgi til dagkirurgi og poliklinikk. 

Geriatri prioriteres, herunder flere indremedisinske avdelinger. Det satses mere på 

kronikeromsorgen og psykiatri. Når det gjelder rusomsorgen har Helse Nord RHF fått 

ansvaret, men lite midler. Kreftomsorg er også et satsingsområde Det samme med 

forskning. 

  



De konserntillitsvalgte stiller seg ikke bak forslaget til budsjett. Det er ikke samsvar 

mellom de fokus HN har og det fokus som i realiteten er ute på foretakene hvor det 

kuttes hoder. Den vanlige driften på sykehusene er så marginalisert at kutt får store 

konsekvenser. 

  

Vedtak: 

Regionsutvalget sender brev til Helse Nord RHF der de ytrer sin bekymring over 

situasjonen. 

  
Sak 29/04: Valg av ansattrepresentanter til HF og RHF 
  

Det er pr. i dag tre ulike datoer å forholde seg til når det gjelder valg. Helse Nord 

prøver å samordne disse til en dato i april/mai. Det må jobbes med å finne 

representanter både til HF-styrene og RHF-styret. 

  
Sak 30/04: Sentralstyrets utredning av legeforeningens organisasjon ute på høring 
  

En må forespørre medlemmene i Harstad, Ofoten og Vesterålen som hører hjemme 

under Hålogalandsforetaken hva de mener. Fylkesstyrene tar opp saken på 

styremøte, og regionsutvalget prøver å komme med et samlet innspill til sentralstyret 

etter telefonmøte 13.12 kl. 19.00. 

  

  

  

Tove Myrbakk 

Referent 
 


