
REFERAT FRA STYREMØTE 12. DESEMBER 2019 

Tilstede: 
Ulrika Larsson, Kapil Sharma, Espen Waage Skjeflo, Bernard Holthe (skype), Bjørn Lio, 
Barbara Baumgarten Austrheim, Frida Andræ, Ingrid Adriansen og Martine Sandnes. Tove 
Myrbakk deltok fra sekretariatet. 

Sak 32/19: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 
Godkjent uten merknader. 

Sak 33/19: Orienteringssaker 

Fra Helgelandssykehuset v/Bjørn Lio 
Situasjonen er spent og vanskelig pga prosessen rundt nye Helgelandssykehuset. AD i Helse 
Nord Lars Vorland innstiller på to sykehus organisert som ett på Mo og i Sandnessjøen. 
Styret i Helse Nord har saken oppe 18.12.  

Fra Nordlandssykehuset v/Frida Andræ og Ingrid Adriansen 
Adriansen har mottatt bekymringsmelding fra LIS1.gruppe på et av sykehusene. Har vært en 
del møtevirksomhet rundt dette.  

Fra møte i regionutvalget v/Ulrika Larsson 
Larsson orienterte fra møtet i RU i november. Utvalget møtte ledelsen i Helse Nord og 
hadde et konstruktivt møte rundt temaer som bl.a. luftambulansen, fastlegesituasjonen og 
rekruttering av leger til Nord-Norge. 

Fra kurskomiteen v/Barbara Baumgarten Austrheim 
Ikke mye nytt etter siste møte. Kurskomiteen har møte etter styremøtet og skal da 
planlegge videre ift kliniske emnekurs og grunnkurs. Planlegges Nordlandsuker fra 2021 der 
kursene komprimeres vår og høst. Ønskelig at styret engasjerer seg og planlegger 
medlemsmøter og åpne debattmøter i forbindelse med disse. 

Fra samhandlingsutvalget i helse Nord v/Bernard Holthe 
Pga ny sykehusplan blir det ny struktur også for samhandlingen, men det satses på 
videreføring av funksjonen som samhandlingsutvalget har hatt i de nye helsefellesskapene.  

Lars Vorland går av i januar. Aktuelt å gi en gave fra NLF? 
Styret ønsker å gi Lars Vorland en gave ifm avgang 9.1.20. Ulrika overrekker denne. 

Workshop om tverrfaglighet v/Bernard Holthe 
Holthe orienterte om workshopen som skal utvides til en årlig nasjonal konferanse om 
tverrfaglighet fra 2020.  

 

 



Sak 34/19: Kommunoverlegeforum i Nordland - søknad om tilskudd fra 
Helgeland 

Styret har mottatt søknad om dekning av utgifter til møter i kommuneoverlegeforum 
Helgeland. I Vesterålen har forumet fått tilskudd fra RKK og i Salten er forumet organisert av 
Helse og Miljøtilsyn Salten.   

Vedtak: 
Kommuneoverlegeforum Helgeland bes om å søke tilskudd fra RKK i Nord- og Sør-Helgeland  
fremover. Imidlertid kan de søke tilskudd om inntil 5000 kroner fra NLF for 2020. Det 
forutsettes at videre finansiering hentes hos andre.  
 

Sak 35/19: Høringer 

Grimstadutvalgets utredning av studieplasser i medisin i Norge: 
Martine Sandnes, Nmf orienterte om noen av konklusjonene i utredningen. Det er ønskelig å 
øke andelen norske studenter fra rundt 50 prosent til 80 prosent og øke antall studieplasser 
med 440, hvorav 25 ved UiT.  

Vedtak: 
Martine Sandnes og Espen Waage Skjeflo utarbeider forslag til høringssvar og sender styret. 

 

Sak 36/19: Sekretariat 

 
Styret diskuterte fordeler og ulemper med å flytte kontoret fra Mørkved til Folkets Hus der 
vi har fått tilbud. Tove Myrbakk har vært på befaring.  

Vedtak: 
Vi fortsetter leieforholdet vårt på Mørkved inntil videre, og gjør om kontor/møterom til rent 
møterom med plass til 12 personer. Sekretariatet flytter inn på kontoret over gangen. 
 

Sak 37/19: Økonomi - budsjett 2019 og 2020 

Revidert budsjett ble gjennomgått. Nestleder Bernard Holthe understreket at overskudd fra 
i år og neste år bør gå til å øke egenkapitalen som har vært sterkt svekket i 2017 og 2018. 
Det bedrede økonomien muliggjør økt aktivitet og tillitsvalgtarbeid er sterkt prioritert. Det 
samme er medlemsmøter. Budsjett blir fast post på styremøtene fremover for å sikre at 
styret har god kontroll på utviklingen fremover.  
 
Sak 38/19: Medlemsmøter 

 
Planlagt medlemsmøte i Narvik i vinter, sannsynligvis i januar/februar. Ulrika Larsson, 
Bernard Holthe deltar fra styret sammen med Tove Myrbakk. 



Det er ønskelig med et medlemsmøte på Helgeland ila vinteren. Bjørn Lio tar kontakt med 
tillitsvalgtgruppa for å finne egnet sted og tidspunkt. Ulrika Larssen, Bjørn Lio og Tove 
Myrbakk deltar her. 

I Bodø satses det på et medlemsmøte om pensjon til høsten. Ønskelig at dette møtet 
streames.  
 
Sak 39/19: Møter fremover 
 
Det blir styremøte fra 18-20 den 17. mars og fra 8.30 til 14.00 den 18. mars 2020.  
Til våren blir det styremøte 18-20 den 13. mai og 8.30 til 14.00 den 14. mai. 

Årsmøtet blir fredag 28. august 2020.  

 

 
Tove Myrbakk 
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