
Referat fra styremøte i Nordland Legeforening den 11. desember  

12-16 i Teams 
 

Tilstede:  
Mikael Slotvik, Frida Andræ. Barbara Baumgarten-Austrheim. Ingeborg Steinholt, Bernard 

Holthe, Ulrika Larsson, Julie Nossen, Mette Røkenes og Espen Waage Skjeflo. Åshild 
Norbotten deltok på deler av møtet. Margit Steinholt, FTV for OF deltok på saken om 

Helgelandssykehuset. Tove Myrbakk deltok fra sekretariatet. 
 

Sak 24/20: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Godkjent uten merknader. 
 

Sak 25/20: Orienteringssaker 

 
Faste orienteringssaker  

 

Fra Helgelandssykehuset – tas opp sammen med sak om Helgelandssykehuset. 

Fra Nordlandssykehuset – Frida Andræ, FTV OF orienterte om noen endringer i 

organiseringen ift Covid-19 pasienter. Har gått bra så langt. 

Fra Regionutvalget – Ulrika Larsson orienterte fra møte som RU hadde med ledelsen i Helse 

Nord i høst. Cecilie Daae og Hilde Rolandsen møtte. Tidligere var flere ledere fra Helse Nord 

med på møtene. Fokus på Finnmark og Helgeland.  

Fra Kurskomiteen – Barbara Baumgarten-Austrheim orienterte fra kurs i høst og planlagte 

kurs i 2021. Stor aktivitet i 2020 og enda større i 2021. Fire grunnkurs og to emnekurs før 
sommeren. Nordlandsuke i Bodø 20. – til 25. september med grunnkurs, samfunnsmedisinsk 
kurs og flere kliniske emnekurs. Trenger flere fastleger i komiteen. 
 
Aktuelle orienteringssaker: 
 
Om fastlegestreiken – hva skjer? – Bernard Holthe orienterte. Avgjørelsen i tvungen 
lønnsnemnd antas å være klar om en måned. Om nemnda går for å fortsette unntaket fra 
arbeidsmiljøloven er det aktuelt å gå til Arbeidsretten. 
 
Medlemsmøte om pensjon 16.11 – 50 deltok på møtet. Delt inn i sesjoner – offentlig ansatte 
og selvstendig næringsdrivende. Bernard Holthe orienterte om historikken til SOP og 
endringer som har ført til dårligere vilkår for pensjon for selvstendig næringsdrivende. 

Aktuelt å ha nytt medlemsmøte om pensjon i 2022. 
 

Digitalt lokalforeningsseminar i november  – Ulrika Larsson orienterte. Saker som var oppe 
var «Helse og trygghet først» - mot stortingsvalget i 2021, ny nasjonal helse og sykehusplan, 

Akson og Helsefellesskap – viktig å få inn representanter her. Bør tas opp i RU. Be 
Legeforeningen /AF om mer informasjon om struktur. Bernard tar kontakt med AF. 
 



Digitalt lokalforeningsseminar januar 14. januar – Ulrika Larsson deltar fra styret. Plass til 

flere. Sende ut invitasjon til styret. 
 

Årshjul – Ulrika Larsson presenterte et årshjul hvor kurs og møter kan legges inn. 
 

Styremøter fremover: 
Tirsdag 19. januar 12-15 i Teams 

Onsdag 24. februar 13-16 i Teams 
Torsdag 8. april 13-16 i Teams 

Torsdag 20. mai 13-16 i Teams 
Fredag 11. juni – fysisk møte 11-16 og sommerfest fra klokka 18 

Torsdag 26. august – fysisk styremøte 12-16, årsmøte 17-18 og årsmøtefest 
 

Seminar om egenhelse og stressmestring: 
Seminar om egenhelse og stressmestring sammen med støttegruppen blir i Zoom 17. og 24. 

mars 2021. Forelesere Reidar Tyssen og Marianne Natvik. Søkes godkjent med 6 timer som 
valgfritt kurs i allmennmedisin. Møtet 17. mars er det alle medlemmer og 24. mars for 

fastleger. 
 
Digitalt landsstyremøte del 2 – Ulrika Larsson orienterte. Mest fokus på budsjett 2021. Ingen 
økning i tilskudd for underforeningene. Spenning knyttet til hvordan man tenker å skape en 
mer bærekraktig økonomi i moderforeningen. 
 
Samhandlingshus Bodø – Styret diskuterte hva dette innebærer. Nordlandssykehuset har 

ikke økonomi til å gå inn i et slikt prosjekt nå. Saken følges videre. 
 

Helse – trygghet først – lokal strategi – Ulrika Larsson orienterte om kampanjen hvor 
lokalforeningene er bedt om å lage lokale strategier. Følges opp som egen sak på neste 

styremøte. 

 
Sak 26/20: Helgelandssykehuset – konseptfase – Hva skjer videre? 

Margit Steinholt, FTV for OF på Hsyk orienterte om konseptfase 0. Tillitsvalgte fra alle tre 
sykehus er med i styringsgruppa. En uoversiktlig prosess, men det er gitt lovnad om at alle 

som deltar skal få frikjøp, både ansatte og tillitsvalgte. Utgiftene fordeles på alle tre sykehus. 
Er bestemt at nytt sykehus skal bygges i Leirfjord eller i Alstahaug. 

Høyt konfliktnivå både internt mellom sykehusene og mellom kommunale politikere og i 
befolkningen. Krevende å være tillitsvalgt. Medlemsmøtet 3.11 i Mosjøen var positivt. 

Fremkom et felles ønske om å gjenopprette faglige arenaer på tvers av sykehus.  
Styret diskuterte om det er aktuelt med nytt fysisk medlemsmøte til våren. Planlegges et LIS-

seminar på Helgeland med faglig fokus til våren – kommer søknad om tilskudd til dette. 
Brev fra Helse Nord om eksterne hendelser om Helgelandssykehuset og håndtering av disse 

ble tatt til etterretning. 
 

Vedtak:  
Foretakstillitsvalgt fra Helgelandssykehuset inviteres til å møte fast på styremøtene fram mot 



årsmøte i august. Det sendes en henvendelse til HF-ledelsen om å gjenopprette faglige 

arenaer som støttes av OF og YLF. 
 

Sak 27/20: Lege for lege-ordning i Nordland 
 

Det har aldri vært en slik ordning i Nordland. Støttegruppa har fungert godt i mange år , og 
det har vært lite henvendelser fra medlemmene om å få til en slik ordning, men sekretariatet 

fikk nydelig en slik henvendelse fra et medlem.  
 
Etter at fastlegeordningen kom på plass har det blitt mindre behov flere steder i landet. Flere 
av styremedlemmene mener allikevel det kan være behov for faste leger for leger på 
småsteder med lite kontinuitet blant fastlegene. Det kan både være behov for noen å ha litt 
avstand til fastlegen, og andre det å ha mulighet til å kunne ha en erfaren fastlege i 
nærmiljøet. Nye leger møter fulle lister og har ikke tilgang til erfarne fastleger. 
 
Vedtak:  
Barbara Baumgarten-Austrheim, Espen Waage Skjeflo og Tove Myrbakk jobber videre med 
dette og sjekker om det er mulig for leger å få plass hos fastleger med fulle lister. 

 
Sak 28/20: Styrke innsatsen overfor tillitsvalgte i Nordland 
 
Legeforengen har sendt brev med oppfordring til å styrke innsatsen overfor de tillitsvalgte. 
Uklart  hva dette betyr i praksis, og hva behovet er. 
 

Når det gjelder de tillitsvalgte i kommunehelsetjenesten er dette ei stor utfordring med 44 
kommuner. Det bør sendes en henvendelse til KS om at kommunene må gi tillitsvalgte 

frikjøp ifm lønnsforhandlinger og lignende tillitsvalgtarbeid. NLF har ikke økonomi til å bidra 
særlig økonomisk her. 

 
Vedtak:  

Det sendes ut en questback til tillitsvalgte på sykehus og i kommunehelsetjenesten for å 
undersøke mer om behov for bistand fra NLF. Frida Andræ og Ingeborg Steinholt ser på 

spørsmål som bør stilles. Bernard Holthe bes om å ta kontakt med KS om at tillitsvalgte bør 
få frikjøp til lønnsforhandlinger o.l. 

 

Sak 29/20: Økonomi 
 

Saken utsettes da nestleder Bernard Holthe hadde forlatt møtet. Ingen budsjettkorrigeringer 
nødvendig pr nå. 
 
 
Tove Myrbakk 
Referent 
 
 
 



 

 
 

 
 


