
Referat fra møte i Legeforeningens regionsutvalg 

Nord den 5. mars 2008 på Soria Moria 

Tilstede: 

Anne Grethe Olsen, Elisabeth Steen, Axel Lupton, Gunnar Skipenes, Jo-Endre Midtbu, Lars A. Nesje, 

Torstein Foss og Kirsten Toft. I tillegg møtte Tove Myrbakk fra sekretariatet. 

  

Forfall: 

Pal Ivan og John-Bjarne Hansen. 

  

Sak 1/08: Godkjenning av referat fra fellesmøte 7. desember i Tromsø  

  

Vedtak: 

Godkjent uten merknader. 

  

Sak 2/08: Orienteringssaker 

  

Pal Ivan hadde meldt forfall så AG Olsen orienterte om omstillingsprosessen i Helse Finnmark. Mye 

frustrasjon rundt prosesser som har ført til dårlige løsninger, som kanskje blir midlertidige, som 

flytting av AMK-sentral til Kirkenes. 

Hun tok også opp problemer med at foretak har lagt ned psykiatrisenger mot at pasienter skal 

overføres til DPS. Problemer er at DPS-ene ikke er utbygd med nok fagpersoner til å overta. Det er 

ventelister opp til ½ år og stor mangel på psykiatere. Saken tas opp med presidenten og tas opp på 

møtet med Lars Vorland og Jan Norum 9. mai. 

  

Vedtak: 

Anne Grethe Olsen forfatter et høringssvar til rapport Lokalsykehusfunksjonen i psykiatri. 

  

Lars A. Nesje mener omstillingsprosessen på UNN er den store saken i Troms for tiden. J E Midtbu 

orienterte om denne. Hovedutfordringen er alle legestillinger som holdes ledige. De nye 

klinikksjefene er nylig ansatt. 

  

Kirsten A Toft orienterte om hva Nordland Legeforening jobber med, og Torstein Foss om 

omstillingsprosessen på Nordlandssykehuset. Utbyggingsplanene er enda ikke avklart. 

  

A G Olsen orienterte fra samhandlingsutvalget i Helse Nord. De er positive til at regionsutvalget har 

med en observatør. Det er også ønske om en PSL-representant.  

  



Sak 3/08: Helse Nord RHF 

  

Saken utgår da ansattrepresentant Stig-Arild Stenersen ikke kunne komme på møtet. 

  

Sak 4/08: Forslag om finansering av basisbevilgningen til de regionale helseforetakene 

  

Torstein Foss orienterte fra Magnussenutvalgets rapport som blant annet foreslår en del endringer i 

finansieringen  til de regionale helseforetakene. 

  

Vedtak: 

Regionsutvalget er positiv til at utvalget har gått så  grundig gjennom finansieringsordningen. 

Regionsutvalget ønsker at Legeforeningens sentralstyre understreker overfor politiske myndigheter 

utvalgets konklusjon om at enkelte av helseforetakene er underfinansiert, deriblant Helse Nord, og at 

myndighetene må sikre bevilgninger som kompenserer for underfinansieringen.  

  

  

Sak 5/08: Valg av ansattrepresentant til styret i Helse nord RHF 

  

Før møtet var det to kandidater til vervet. Troms Legeforening foreslo Jens Munch-Ellingsen og 

Nordland Legeforening Stig-Arild Stenersen. 

Under møtet kom det fram informasjon fra Stenersen om at Margit Steinholt likevel kunne være 

valgbar som ansattrepresentant. Dette var juridisk avklart av Sykepleierforbundet sentralt. 

Stenersen ble så frafalt som kandidat for Nordland Legeforening som fremmet Margit Steinholt som 

sin kandidat. 

  

Vedtak: 

Regionsutvalget i Nord-Norge velger Jens Munch-Ellingsen som kandidat til vervet som 

ansattrepresentant i styret i Helse Nord RHF, med Margit Steinholt som varamedlem. Utvalget 

forutsetter at ansattrepresentanten i styret og konserntillitsvalgt samarbeider nært, ivaretar hele 

regionens interesser, har jevnlig kontakt med lokalavdelingene, regionsutvalget og 

foretakstillisvalgte i regionen. Regionsutvalget ønsker å ha som intensjon at regionsutvalget og 

konserntillitsvalgte møtes forut for Helse Nords styremøter, hvor man kan drøfte aktuelle saker.  

  

Sak 6/08: Intensivkapasitet og struktur i Helse Nord 

  

Torstein Foss oppsummerte rapporten og kom med innspill til videre prosess. 

  

Vedtak: 



Representanter fra regionutvalg og lokalforeninger, samt tillitsvalgte oppfordres til å delta på 

dialogmøter på det enkelte helseforetak og gi innspill til at foretakene blant annet tar opp i seg hele 

behandlingskjeden når vedtak fattes. Kirsten Toft og Jo-Endre Midtbu kommer med innspill til 

høringssvar til Torstein Foss. 

  

Sak 7/98: Lederseminar 

  

Aktuelle saker som regionsutvalget ønsket drøftet på seminaret er rekruttering av tillitsvalgte og 

turnustjenesten.  

  

Sak 8/08: Forslag til ny fordelingsnøkkel for lokalforeningene 

  

Saken ble referert. Lokallagslederne jobber videre med den. 

  

Sak 9/08: Orientering til og fra presidenten 

  

President Torunn Janbu ble orientert om en del aktuelle saker fra Nord-Norge. Hun orienterte også 

om bl.a. forhandlingssituasjonen.  

  

Sak 10/08: Allmennmedisin 2020 

  

Jan Emil Kristoffersen orienterte om situasjonen for allmennlegene i dag, og om prosjektet 

Allmennmedisin 2020. 

  

Sak 11/08: Møteplan vår og høst 

  

Det blir møte 8. og 9. mai i Bodø. Vi starter møtet på ettermiddagen 8. mai og fortsetter 9. mai om 

morgenen. Møter Vorland/Norum i Helse Nord RHF fra kl. 12.00. 

  

Sak 12/08: Eventuelt 

  

Kommunal kompetanse ønsker en regional representant til deres utvalg. Ingen fra regionsutvalget 

har anledning, og Tove Myrbakk deltar på første møte for å sikre kontakt. Dette meddeles 

legeforeningens sekretariat. 

  

  

Tove Myrbakk 

Referent  



 


