
Referat fra styremøte på Teams den 16. april 2020 på Teams 

 

Tilstede: 

Ulrika Larsson, Ingrid Adriansen, Frida Andræ, Barbara Baumgarten-Austrheim, Mette 

Røkenes, Bernard Holthe, Ingeborg Steinholt og Martine Sandnes. Tove Myrbakk deltok fra 

sekretariatet. 

Sak 9/20: Godkjenning av innkalling og saksliste  

 

Vedtak: 

Godkjent. 
 

Sak 10/20: Orienteringer 

 

Fra Helgelandssykehuset  

Ingeborg Steinholt orienterte om oppbygging av beredskap med egne infeksjonsavdelinger 

og vakter på alle sykehus. Fra mandag 20.4 skal det være normal drift parallelt. Har vært en 

del uenigheter om vaktplan for LIS2 på Mo, ellers greit. Det har vært god kapasitet på 

sykehusene, men ved en oppblomstring av Covid19 er ressursene marginale. Prosessen 

videre for Helgelandssykehuset 2025 starter neste uke. Det jobbes med listevalg for styret.  

 

Fra Nordlandssykehuset 

Frida Andræ orienterte om at det har vært gjort en stor jobb med å ruste opp for å møte 

Covid19-pandemien. Sykehuset i Bodø har fått egen inngang for disse pasientene. Nytt 

vaktlag med LIS-leger på koronaposten opprettet uten drøfting i forkant. 

Koronaarbeidsplanen innført uten drøfting, noe FTV har jobbet mye med den siste tiden. 

Når driften skal normaliseres bør det ansettes flere LIS-leger for å få kabalen til å gå opp.  

  
Fra kommunehelsetjenesten  

Bernard Holthe orienterte fra Narvik hvor de har fått avtale om kompensasjon for fastleger 

på plass. Pasientkonsultasjoner er i stor grad på video. Utfordringer ift samarbeid med UNN 

på legevakt. UNN burde tatt ansvar for kovid19-mottak på natt.  

Mette Røkenes på Sortland orienterte om at kommunen rigger seg for testing fremover, 

men det er mangel på personale. I etterkant av pandemien bør man se på organisering i 

mindre kommuner som har vært nedskalert over år .KS har sendt ut krav om hva 

kommuneoverlegene skal ha ansvaret for uten samtidig å kreve større samfunnsmedisinske 

stillinger. 

Om landsstyremøtet 

Espen Waage Skjeflo er delegat til landsstyremøtet  27. mai som blir digitalt. Ingeborg 

Steinholt er vara.  
 

 



Sak 11/20: Aktivitet og økonomi 

Tove Myrbakk orienterte om at aktiviteten på vårsemesteret er sterkt preget av 

koronaepidemien. Kurs og medlemsmøter er avlyst eller utsatt. For høstsemesteret ser det 

ut til at pandemien også vil sette store begrensninger for aktivitet. Det er antydet at det blir 

forbud mot flere enn 30 deltakere. 

Nettkurs KOLS er forsinket da Ole-Kristian Losvik har mye å gjøre i jobben i Direktoratet for 

e-helse. Regner med at dette er klart ila sommeren. 

Det er utarbeidet et “koronabudsjett”som viser at om ingen av høstens planlagte aktiviteter 

kan arrangeres fysisk eller som webinar, vil dette betyr et underskudd på mellom 450 000 

og 500 000 for NLF. Det er behov for rask avklaring fra Legeforeningen om det er mulig å 

kjøre kurs som webinar sånn at man får planlagt høstens kurs ift dette. Pandemien viser 

klart hvor sårbar NLF er økonomisk. Hvordan situasjonen er i 2021 vet man ikke i dag. 

Vedtak: 

Barbara Baumgarten-Austrheim og Ulrika Larsson sender epost til spesialistkomiteen for å 

avklare om høstens kurs kan kjøres som webinar. Dette vil også muliggjøre å markedsføre 

nettkurs i kombinasjon med dagskurs. 

Sak 12/20: Årsmøte 

 

Årsmøtet er satt til 28. august, men må arrangeres som webinar. NLF får støtte fra IT i 

Legeforeningen til avviklingen. Årsberetning skal være klar tidlig i juni og sendes ut til styret 

for elektronisk signering sammen med regnskapet. Viktig å ha med sak om årsmøtegodkjent 

kontingent. Kåring av Nordlandsdokter`n bør utsettes til vi kan ha et fysisk møte. 

Nytt møte 13. mai 12-14 på Teams. 

 

Tove Myrbakk 

Referent 

 


