
    Årsberetning for Nordland legeforening   

31. august 2017 til 30. august 2018  

  

  
  
        
1. Styret   
  
Styret har i perioden bestått av:   
  
Hedda Soløy Nilsen (Bodø), leder fra  30.8.17 til 1.4.18   
Margit Steinholt (Sandnessjøen) leder fra 1.4.18   
  
Styremedlemmer:  
  
Benjamin Storm (Bodø) - nestleder fra 30.8.17 til 1.4.18  
Bernard Holthe (Narvik) - nestleder fra 1.4.18   
  
Morten Juul Sundnes (Bodø)  
Margit Steinholt – fra 30.8.17 til 1.4.18  
  
Fra yrkesforeningene:  
Overlegeforeningen:     
Frida Andræ/Martin Lundgren, Overlegeforeningen (Bodø)  
Vara: Benjamin Storm (Bodø)  
  
Yngre legers forening:    
Per Cato Stenhammer (Bodø)  
Vara: Ingrid Opheinm Ølness (Bodø)  
  
Allmennlegeforeningen:    
Karin Nilsen (Bodø)  
Vara: Laila Didriksen (Gildeskål)  
  
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid:  
Salwan Al-Ani (Fauske)   
  
Praktiserende spesialisters landsforening:  
Irina Eide, Praktiserende spesialisters landsforening (Bodø)  
  
Leger i vitenskapelige stillinger:  
Ingen valgt i perioden  
  



Norske medisinstudenters forening:   
Nora Jamissen og Karoline Jenssen (fram til våren 18)  
  
Valgkomite 2017 - 2019  
  
Kjell Arne Helgebostad (sitter til årsmøtet 2018)  
Rolv Jørgen Bredesen   
Liv Randi Flatøy   
  
Aktivitet i perioden  
I forbindelse med årsmøtet 30. august 2017 valgte styret å satse på humor og inviterte 
medlemmene til årsmøtefest med standup med Dr. Bergland på Bådin. Hanne Kvarenes ble 
årets Nordlandsdoktor for sin store innsats som streikegeneral.  
Det har vært avholdt seks styremøter i perioden. I tillegg har det vært en rekke arbeidsmøter 
mellom leder, nestleder og sekretariat. Noen høringssaker og andre saker er behandlet via 
epostutveksling. I desember vedtok styret i Helse Nord å gå for et PCI-senter i Bodø til stor 
glede for alle i Nordland.   
Ny spesialistutdanning og fastlegekrisen har vært jevnlig oppe til debatt i styret. I mai 2018 
arrangerte NLF et seminar om fastlegekrisen på Sortland med 50 deltakere. Styret har også 
arbeidet for å komme i posisjon ift LIS-kurs, og det har vært avholdt møte med 
Nordlandssykehuset om mulig samarbeid på felles kompetansemodul. Nytt møte i 
september.  
I forbindelse med filmen om Per Fugelli inviterte NLF medlemmer i Svolvær, på Mo og i Bodø 
på pizza. Styret har jobbet for å øke aktiviteten i nord og sørfylket og har i perioden fått på 
plass diabeteskurs på Mo og i Narvik, hjertekurs i Narvik og akuttmedisinkurs på Lovund. Det 
jobbes med å få på plass akuttmedisinkurs i Svolvær.  
I desember 2017 var det styremøte og fellesmøte med kurskomite og kollegial støttegruppe 
med lutefisk på kvelden.   
  
Styret vedtok høsten 2017 å gå for et eget kurssystem etter dårlige erfaringer og store 
kostnader med systemet som Office Link leverte våren 2017. I løpet av perioden har man 
også fått større oversikt over økonomien. Et stort underskudd i 2017 gjorde det nødvendig å 
kalle inn til et ekstraordinært årsmøte i april der det ble vedtatt en ekstra lokal kontingent på 
500 pr medlem.   
  
Økonomien har vært en stor utfordring i hele perioden. En rekke tiltak for å kutte kostnader 
ble vedtatt på styremøte i februar. Samtidig har sekretariatet jobbet mye med å finne 
ekstra inntektskilder.   
  
Grunnkursene som lenge har vært en stabil og god inntektskilde for Nordland Legeforening 
vil fremover gi langt mindre inntekter.  Det skyldes både færre kurs, færre deltakere og 
færre kursdager.  Dette slo til for fullt i 2017, og er hovedårsaken til det store 
underskuddet.   
  
Behovet for å finne nye inntektskilder har preget mye av arbeidet i både styret og 
sekretariatet i perioden. Tross stor innsats vil også 2018 bli et år med negativ utvikling 
økonomisk.   



  
2. Sekretariat  
  
Sekretariatet holder til på Mørkved. Tove Myrbakk er ansatt som kommunikasjonsrådgiver 
og daglig leder og Anette Holand Nilsen som organisasjonssekretær fra 1.9.17.  
   
Ole Kristian Losvik har vært engasjert av NLF for å utvikle nettkurs og utvikle kurssystem. 
Denne avtalen er vedtatt videreført til 1.10.18.  
  
  
3. Regionutvalget i Nord-Norge  
  
I perioden fikk lokalforeningene i nord endelig på plass et regionutvalg. Ulrika Larsson ble 
valgt som leder. Fra NLF sitter i tillegg til styreleder, Per Cato Stenhammer, Hil Øien og Nils 
Petter Rundhaug.  
  
Utvalget hadde møte med ledelsen i Helse Nord i mars 2018.  
  
4. Regionalt samarbeid  
  
NLF samarbeider fremdeles med lokalforeningene i Midt-Norge og Nord-Norge om å 
arrangere felles helsepolitisk konferanse. Tove Myrbakk og Margit Steinholt er 
med i  programkomiteen for årets konferanse som arrangeres i Kristiansund 16. - 18. 
oktober. NLF har 15 plasser til rådighet her.   
  
5. Medlemskommunikasjon  
  
Doktor i Nord, Facebook og legeforeningen.no er hovedkanalene for 
medlemskommunikasjon for NLF.  Fokus på å finne ekstra inntektskilder i sekretariatet har 
medført at kommunikasjonsarbeidet i NLF har ligget litt nede.   
  
6. Medlemsmøter og tillitsvalgtaktivitet  
  
Det har ikke vært avholdt medlemsmøter i perioden. Tillitsaktiviteten i foreningen 
varierer, med stor aktivitet i helseforetakene og mindre i kommunene. Foreningen ønsker å 
bistå tillitsvalgte i kommunehelsetjenesten på en bedre måte fremover. Det har vært lite 
ajourførte lister over hvem som er tillitsvalgte ute i kommunene.   
  
7. Andre aktiviteter  
  
Det ble arrangert ledersamling for lederne i underforeningene og ansatte i november 2017. 
Der deltok Bernard Holthe, Tove Myrbakk og Anette Holand Nilsen.   
  
På landsstyremøtet på Soria Moria i mai 2018 var Margit Steinholt delegat fra styret. Anette 
Holand Nilsen og Tove Myrbakk deltok fra sekretariatet. Regionutvalget dekket utgiftene 
for Myrbakks deltakelse.   



  
  
8. Kurs og konferanser  
  
Kurskomiteen har i perioden bestått av:  
  
Kjell Arne Helgebostad (leder)  
Eirik Hugaas Ofstad  
Sverre Håkon Evju  
Christian Abendstein Kjellmo   
Nora Vaag Miller   
Barbara Baumgarten-Austrheim   
Dan Skoglund   
Jim Andre Dahl   
  
I perioden har kurskomiteen gjort en stor jobb med revidering av grunnkursene. Det har 
vært satt ned fire mindre komiteer som har fått ansvaret for hvert sitt grunnkurs, koordinert 
av Anette Holand Nilsen. Evalueringen av de grunnkursene som har vært arrangert i 2018 
viser at man har fått til gode faglige program. I 2018 arrangeres alle grunnkursene i 
allmennmedisin i Nordland.   
  
Nettkurs diabetes er på plass og kombineres med dagskurs tre steder i Nordland høsten 
2018. EKG kombineres med hjertekurs i Narvik. Disse kursene er også tilbudt andre 
lokalforeninger. Arbeidet med KOLS-kurs på gang, med to fagansvarlige som hver har 
ansvaret for 4 timer nettkurs. Det jobbes også for å få på plass kurs om kreftbehandling. Når 
disse er klar vil det utvikles dagskurs som tilbys flere steder i fylket.  
  
I 2018 blir det arrangert flere akuttmedisinkurs for allmennleger godt spredt rundt om i 
Nordland. Behovet for kurs vil følges nøye fremover for å sikre mange nok deltakere på 
kursene. Det blir også arrangert akuttmedisinkurs for indremedisinere i høst.  
  
Vårmøtet for barnelegene var i 2018 arrangert i Bodø. NLF var teknisk arrangør. Til høsten er 
NLF teknisk arrangør av fedmeforskningsdagene. I 2019 er NLF teknisk arrangør av den 
nasjonale alders- og sykehjemskonferansen som er lagt til Bodø i mars.  
  
Oppvekstkonferansen som skulle vært september 2018 ble avlyst i juni grunnet for få 
deltakere. Seminar om Sistehjelp som skulle vært våren 2018 måtte også avlyses av samme 
grunn.   
  
IA-konferansen ble arrangert for sjette gang i samarbeid med IA-rådet i Nordland juni -18 
med mangfold og inkludering som hovedtema. NLF var programutvikler og teknisk arrangør.  
  
  
  
  
NLF skal være programutvikler og arrangør av konferansen “Gjør kloke valg” i samarbeid 
med Helse Nord, SKED og kampanjen. Arrangeres i Bodø i juni 2019.  



  
NLF er også mulig kursutvikler for deler av felles kompetansemodul for LIS1 på vegne av 
Nordlandssykehuset.  
  
9. Kollegial støttegruppe  
  
I årsmøteperioden har denne bestått av:  
  
Lasse Djerv, leder (Bodø)  
Anne Karin Forshei (Brønnøysund)  
Ellen Birgitte Pedersen (Øksnes)  
Karl Børre Andersen (Narvik)  
Oddgeir Skoglund (Gravdal)  
Åse Valla (Hemnes)  
Liv Randi Flatøy (Bodø)  
  
Den kollegiale støttegruppa i Nordland gir medmenneskelig støtte, råd og veiledning til 
medlemmene og utgiftene til dette arbeidet dekkes av SOP.  I september 2018 er det felles 
seminar på Kjerringøy for støttegruppene i Nordland, Troms og Finnmark.  
  
  
10. Økonomi  
  
Økonomien i foreningen er svært utfordrende og styret/sekretariatet har brukt mye tid på 
kostnadskutt og jobbet for å finne nye inntekter. Allikevel ender 2018 med underskudd. 
Fremover må det jobbes for å få budsjett for 2019 i balanse.   
  
  
  
Regnskapet er avgitt under forutsetning for videre drift.  
  
  
Styret i Nordland Legeforening  
Bodø, den 30. august 2018  
  
  
…..................................................                                 ….........................................................  
Margit Steinholt                                                              Bernard Holthe  
  
  
…..................................................                                ….........................................................  
Benjamin Storm                                                              Martin Lundgren  
  
  
…..................................................                                …........................................................   
Per Cato Stenhammer                                                   Karin Nilsen    
  



  
……………………………….………..........                               …..........................................................  
Salwan Al-Ani                                                                 Irina Eide   
  
  
….................................................                                  
Kjell Arne Helgebostad  
 


