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Tillitsvalgtapparatets struktur, sam-
arbeid mellom de regionale helsefore-
takene og Legeforeningen, samt funk-
sjonsfordeling er noen av sakene som
har vært drøftet i regionsutvalgene.

Helse Nord
Regionsutvalget i Helse Nord hadde sitt
første møte i februar, og diskuterte bl.a. ut-
arbeiding av en struktur for tillitsvalgtappa-
ratet i Helse Nord. Møtedeltakerne ble opp-
fordret til å sende inn opplysninger om hvem
som i dag innehar de ulike tillitsvalgtposi-
sjoner ved sykehusene. Utvalget drøftet også
strategi for innflytelse gjennom aktiv delta-
kelse i prioriteringsdebatten, og at utvalget
må bli mer synlig i mediene.

Helse  Midt-Norge
Regionsutvalget i Midt-Norge holdt felles-
møte for fylkesavdelinger og tillitsvalgte i
mars. Av sakene kan nevnes samarbeid mel-
lom Legeforeningen og det regionale helse-
foretaket og hvordan Legeforeningen bør
være organisert for å møte dagens og frem-
tidens utfordringer. Ola Jøsendal fra Lege-
foreningens organisasjonsutvalg orienterte
om arbeidet i utvalget.

Helse Vest
Regionsutvalget i Helse Vest regner med å
avholde fire møter i vårsemesteret og ett i au-
gust. Ett av møtene planlegges holdt i Stav-
anger, slik at utvalget  kan møte administra-
sjonen i Helse Vest.

Utvalget er enig om å bruke samme tillits-
valgtbetegnel-

ser som de andre fagforeningene. På grunn
av at det nå blir større oppmerksomhet på lo-
kale lønnsforhandlinger ser utvalget det som
naturlig at de foretakstillitsvalgte blir «for-
handlingstillitsvalgte» og at regionsutvalget
og ansattrepresentantene blir «helsepolitisk»
tillitsvalgte.

Utvalget ønsker å møte det regionale hel-
seforetaket ved fagdirektøren, for å diskutere
hvordan de best kan arbeide sammen for å nå
de mål som Helse Vest har satt seg. De 
ønsker også å bli høringsinstans for helsepo-
litiske saker som er til behandling i det regi-
onale helseforetaket.

Godkjente referater er lagt ut på Legefor-
eningens nettsider.

Helse Øst 
Regionsutvalget i Helse Øst hadde et felles-
møte med ansattrepresentanter i helseforeta-
kene i januar. Det ble avtalt kontaktmøte med
dem som var til stede og tillitsvalgte ved fo-
retakene i regionen, både foretakstillitsvalgte
og sykehustillitsvalgte der flere sykehus lig-
ger under samme foretak. Møtet fant sted i
mars. 

Når det gjelder funksjonsfordeling, ble
viktigheten av engasjement fra fagmiljøene
påpekt, både fra spesialforeningene og de re-
spektive lokale fagmiljøer. Lokal enighet i
fagmiljøene vil bety mye for gjennomslags-
kraften i deres argumenter. Utvalgets mål må
være å initiere en ryddig, rask og effektiv pro-
sess i fagmiljøene. 

Lise B. Johannessen 
Informasjonsavdelingen

Mange interessante oppgaver 
for regionsutvalgene 

legefaktalegef
Medlemstall i avdelinger og yrkesfor-
eninger 1.2. 2000–1.2. 2002, samt døde i
2000 og 2001

1.2. 1.2. Døde Døde
2000 2002 2000  2001

Østfold 674 743 7 4
Akershus 1 309 1 414 10 7
Oslo 3 903 4 030 20 28
Hedmark 517 575 0 2
Oppland 506 559 4 2
Buskerud 674 734 2 5
Vestfold 590 649 4 3
Telemark 475 506 4 6
Aust-Agder 293 315 3 3
Vest-Agder 479 522 7 1
Rogaland 952 1 025 6 2
Hordaland 1 626 1 671 6 8
Sogn og 
Fjordane 269 292 4 1
Møre og 
Romsdal 658 710 1 0
Sør-
Trøndelag 972 1 043 2 8
Nord-
Trøndelag 326 356 2 1
Nordland 576 697 2 3
Troms 707 753 0 2
Finnmark 191 213 0 2

Utlandet 379 395 0 4

Totalt 
legemedl. 16 076 17 202 84 92

Studentmedl. 
(Nmf) 2 881 3 375 1 1

Ylf 4 402 4 866 1 1
OLL 854 792 8 6
Of 5 258 5 588 26 38
Aplf 3 499 3 891 20 27
PSL 1 061 1 103 22 14
Namf 443 425 3 3
LVS 559 537 4 3

Totalt 
alle medl. 18 957 20 577 85 93

Tallene for antall døde inkluderer alle som vi har mot-
tatt bekreftelse for fra Folkeregisteret per 25.2. 2002. 
Se også Legeforeningens nettsider:
www.legeforeningen.no/index.db2?id=7705
www.legeforeningen.no/index.db2?id=1468
www.legeforeningen.no/index.db2?id=1469

Grønt nummer skal informere om ventetider
Helse Vest har etablert grønt telefonnummer der pasienter kan få vite hvilket sykehus
som har kortest ventetid for behandling. 

Telefonen skal betjenes av en pasientveileder med helsefaglig bakgrunn.  Pasient-
veilederen blir knyttet til Lærdal sjukehus, men skal hjelpe alle som ringer grønt 
nummer 800 41 004. 

Arbeidet vil bestå i å informere om ventetider og ordningen med fritt sykehusvalg.
Telefonsamtalene er gratis for den som ringer. 

– Pasientene har fritt sykehusvalg, men det er stor variasjon i ventetidene ved norske
sykehus. Det er derfor nødvendig å etablere et informasjonssenter der man kan hen-
vende seg for å få informasjon om ventetidene, sier informasjonsdirektør Bjørg Sandal
i en pressemelding fra Helse Vest.

Regionsutvalg
Sentralstyret vedtok 27.2. 2002 at de såkalte interims-

utvalgene i hver region, skal hete regionsutvalg. 

Legeforeningen har regionsutvalg i alle 
fem regioner.


