
Referat fra styremøte Nordland Legeforening  
4. og 5. november 2019 i Bodø 

Tilstede: 
Ulrika Larsson, Bernhard Holthe, Ingeborg Steinholt, Bjørn Lio, Irina Eide (4.11), Frida Andræ 
(5.11), Espen Waage Skjeflo (4.11 og deler av 5.11) , Mette Røkenes, Barbara Baumgarten-
Austrheim og Martine Mo Sandnes. I tillegg deltok Ingrid Adriansen, kandidat som FTV for 
YLF på Nordlandssykehuset (4.11) Tove Myrbakk fra sekretariatet.  

Sak 24/19: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 
Enstemmig godkjent. 

Sak 25/19: Presentasjonsrunde nytt styre  

Møtet startet med en presentasjonsrunde. Bjørn Lio og Ingeborg Steinholt er tillitsvalgt på 
sine avdelinger på henholdsvis Mo og i Sandnessjøen. Espen Waage Skjeflo var tidligere LVS-
representant i styret og er i dag LIS2 på Nordlandssykehuset og varamedlem i styret. Han 
vurderer å komme tilbake som styremedlem for LVS. Ingrid Adriansen er kandidat som FTV 
for YLF på Nordlandssykehuset med Julie Nossen som vara. Frida Andræ er FTV for OF på 
Nordlandssykehuset. Irina Eide fortsetter som PSL-representant med Kaphil Sharma som 
vara. Hun er valgt inn i styret i PSL sentralt. Barbara Baumgarten har bred tillitsvalgterfaring, 
blant annet som styremedlem i Oslo og Nordland Legeforening. Hun er nå leder i 
kurskomiteen i NLF og sitter i styret som komiteens representant. Mette Røkenes er 
kommuneoverlege på Sortland og ny LSA-representant i styret. Martine Sandnes er valgt av 
Nmf Tromsø til å være Nmf-representant i styret i NLF. Hun deler vervet met Marie 
Thomassen og Marie Jørgensen som har vært med i styret siste året. 

 

Sak 26/19: Orienteringer 

Fra Helgelandssykehuset v/Bjørn Lio og Ingeborg Steinholt: 
Det er mye uro i foretaket pga prosessen med Helgelandssykehuset 2025. Mangler FTV for 
OF fremdeles. På sykehuset på Mo er stort sett alle tillitsvalgtvervene besatt. 
 
Fra Nordlandssykehuset v/ Frida Andræ  
Bedring i økonomien i helseforetaket. Nye FTV for YLF er på gang.  

 
Fra kurskomiteen v/Barbara Baumgarten-Austrheim 
Kurskomiteen har hatt sitt første møte. Mange spennende planer om kliniske emnekurs. Det 
er også aktuelt med Nordlandsuker fra 2021 der grunnkurs og kliniske emnekurs samles og 
komprimeres over et par uker - vår og høst. Arrangementene tenkes å rotere mellom 
Helgeland, Bodø og Lofoten/Narvik.  



  
Seminar om praksiskonsulentordningen v/Tove/Mette 
Helse Nord har invitert med NLF som samarbeidspartner på en PKO-konferanse i Tromsø 
5.2. Bakgrunnen er at det mangler praksiskonsulenter i mange foretak i Nord-Norge. 
Målsettingen er å bedre rekrutteringen og forankring for ordningen i foretaksledelsen. 
Mette Røkenes er med i programkomiteen fra styret og Tovoe Myrbakk i sekretariatet er 
teknisk arrangør. 

 
Workshop om tverrfaglig samarbeid 26.11 i Tromsø v/Tove 
Nasjonalt senter for distriktsmedisin har invitert Nordland Legeforening som 
samarbeidspartner på en workshop i Tromsø 26.11 det man skal se på tverrfaglig samarbeid 
i kommunehelsetjenesten med spesielt fokus på volumtjenester som f.eks. voksne/eldre i 
omsorgs- og psykiatri/rus der fastlegen har en viktig rolle i samarbeid med sykepleiere og 
andre fagfolk. Tove Myrbakk og Bernard Holthe deltar på workshopen. 
 
Møte i regionutvalget 21. og 22.11 
Det første møtet i nytt regionutvalg er i Tromsø 21. og 22.11. Fra Nordland er følgende valgt 
inn:  Ulrika Larsson, Ingemar Pedersen (FTV for YLF Helgelandssykehuset) og Frida Andræ. 
 
Nye Helgelandssykehuset – prosessen videre v/Bjørn Lio og Ingeborg Steinholt 
Styret i Helgelandssykehuset skal ha saken oppe på møte 28.11 og så skal saken opp i Helse 
Nord-styret 18.12.19.  

Prosessen rundt høringssvaret om plassering av Helgelandssykehuset 2025  
Bjørn Lio tok opp at det har vært sterke reaksjoner fra Rana-leger på høringssvar fra styret i 
NLF på ressursgruppens rapport. Bernard Holthe redegjorde for styrets behandling av saken. 
Det forrige styret hadde mange diskusjoner om saken og vurderte å få innspill fra tillitsvalgte 
og medlemmer, men valgte å ta diskusjonen internt i styret, noe som ikke fremkom i referat 
fra disse møtene. Et enstemmig styre sto bak høringsuttalelsen. Lio mener styret ikke burde 
uttalt seg ift plasseringsvalg, eventuelt ha sørget for å ha en større forankring i 
medlemsmassen før man uttalte seg i saken, spesielt med tanke på at det forrige styret ikke 
hadde representanter fra Rana.  
 
Vedtak: 
Etter debatt konkluderte nytt styre med at man i fremtidige saker, hvor det finnes ulike 
synspunkter, bør man innhente innspill fra ulike leire, og synliggjøre diskusjoner og evt 
uenigheter i høringssvar og referat fra møter.  

 
Ny KTV i Helse Nord v/Ulrika 
Ulrika Larsson redegjorde for prosessen rundt utnevning av ny konserntillitsvalgt i Helse 
Nord. Det har ikke lyktes å finne leger i Nord-Norge til å påta seg verver og valg er foretatt, 
men ikke offentliggjort.  
 



Lokalforeningssamling på Gardermoen 14. og 15.11 - program og deltakelse fra NLF 
Ulrika Larsson deltar på samlingen fra RU Nord. Åpent for andre i styret å delta her fra 
styret. 

 
Doktorinord.no - trenger medlemmer i redaksjon fra NLF og FLF 
Tove Myrbakk redegjorde for ståa rundt vårt digitale medlemsblad. På grunn av økt 
arbeidsmengde har dette arbeidet gått litt i stå. Behov for flere som bidrar i en redaksjon for 
å sikre mer redaksjonelt stoff og gode kronikker.  

Vedtak: 
Ingeborg Steinholt blir med i redaksjonen fra styret i NLF.  

 
Rapport utredning om sammenslåing av FINN/UNN – sendes når den offentliggjøres 
Ulrika Larsson orienterte fra prosessen i utredningsarbeidet. Har vært jobbet godt og 
grundig og konklusjonen er klar ift ikke å anbefale sammenslåing av FINN/UNN. Saken har 
relevans også i Nordland ift at det kan komme forslag om sammenslåinger også her. 

 
Delegat landsstyremøtet mai 2020 – Soria Moria  
Det er landsstyremøte i Oslo 26. - 28. mai 2020. Ulrika Larsson er delegat fra RU og Bernard 
Holthe er delegat for Allmennlegeforeningen. Det er derfor aktuelt å sende ett av 
styremedlemmene som delegat til møtet.  
 

Sak 27/19: Høringer 
 
Oppnevning av medlemmer til Utvalg for legehelse F 
Åse Valla, Korgen som er medlem i kollegial støttegruppe i Nordland har sagt ja til å være 
med her.  
 
Vedtak: 
Styret sender høringssvar og støtter forslaget og påpeker viktigheten av å kunne om 
geografiske utfordringer i legearbeidet. 

Endring i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten.  
 
Vedtak: 
Bernard Holthe tar kontakt med Allmennlegeforeningen, leder i Finnmark Legeforening Paul 
Olav Røsbø for å se om man skal levere et høringssvar der nye regler ift EØS-godkjenninger 
av spesialister i allmennmedisin problematiseres. 
 
Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Forslag til endringer i 
legemiddelloven og apotekloven 
 
Vedtak: 
Styret leverer ikke høringssvar her. 



Ny e-helselov  
 
Vedtak:  
Styret leverer ikke høringssvar her. 

Landsstyremøtet 2020 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.  

Vedtak: 
Ulrika Larsson lager utkast til innspill som sendes styret for videre jobbing. 
 

Sak 28/19: Søknader om støtte 

- Søknad om støtte til utvekslingsarbeid ved UiT i regi av Norsk medisinstudentforening 
Tromsø 
 
Vedtak:  
Styret innvilger 3000 kroner til utvekslingsarbeidet ved UiT. 

 
- Søknad fra MedHum om støtte til aksjonen 2019/2020. 
 

Vedtak: 
Styret innvilger 7000 kroner i støtte til MedHum-aksjonen 1919/2020. 
 

Sak 29/19: Handlingsplan/arbeidsprogram 2019 – 2021 
 

Styret diskuterte handlingsplan og arbeidsprogram for perioden 2019-2021. Bernard Holthe 
mener fastlegekrisen må få en plass i styrets arbeidsprogram. Kan være aktuelt med en 
kriseberedskap ift forhandlinger med KS til våren.  

 
1 a) Kurs og kompetanseøkning  

Formål: 
- bidra til å øke den faglige kompetansen og skape nettverk blant medlemmer i Nordland 
 
For perioden 2019 – 2021: 
Styret diskuterte rundt LIS-ordningen og spesielt LIS-utdanningen. En del bekymring fra 
helseforetakene. Kan være aktuelt med en questback om hvordan LIS-ordningen fungerer i 
Nordland og evt fremme dette som sak på møtet RU skal ha med ledelsen i Helse-Nord. 
 

1 b) Koordinere og organisere kollegastøttegruppen i Nordland 

Formål: 
- bidra til lavterskeltilbud for slitne Nordlandsleger, herunder også og kanskje spesielt studenter og 



LIS1 gjennom å øke kunnskapen om støttegruppens og Villa Sanas arbeid  
- bidra til å spre kunnskap om hvordan leger ivaretar egen helse 

For perioden 2019 – 2021: 
Styret mener støttegruppearbeidet og kunnskap om legehelse er viktig å få fram tidlig og til 
studentene. Lasse Djerv har tidligere deltatt på alle turnuslegekurs. Sjekkes om dette gjøres 
fremdeles. Styret forslår også at Lasse Djerv bidrar til at dette arbeidet blir en konkret del av 
veiledningen på sykehus. Nordlandssykehuset har nettopp fått på plass en intern 
støttekollegaordning for både leger og sykepleiere. På små sykehus kan det være ønskelig med en 
utvidet lege-for-legeordning på små sykehus som også involverer fastleger.  

1 c) Tilhørighet i et miljø og positive opplevelser 

- skape en identitet som ”Nordlandsdoktor” på tvers av yrkesforeninger 
- være et naturlig kontaktpunkt for leger i Nordland, skape hyggelige møteplasser for alle leger i 
fylket  
- arrangere jevnlige medlemsmøter i sør- og nordfylket, samt i Lofoten og Vesterålen 

For perioden 2019 -2021: 
Kan være aktuelt å knytte seg opp mot vår eller høstmøte i Lofoten for et medlemsmøte.  
 
1 d) Medlemskommunikasjon 

- medlemmene skal ha en fast plass å henvende seg på telefon, besøksadresse og e-post. Fast 
nettside med kontaktinformasjon. Meldinger til medlemmer via legeforeninge.no. doktorinord.no, 
FB-siden mm 

For perioden 2019 – 2021: 
 

1 e) Tillitsvalgtopplæring 

- holde god kontakt med tillitsvalgte og ha fokus på å rekruttere nye tillitsvalgte gjennom å 
arrangere tillitsvalgtkurs i samarbeid med andre lokalforeninger og egne lokale kurs ved behov. Bistå 
tillitsvalgte ved behov.   

For perioden 2019 – 2021: 
 

1 f) Helsepolitisk aktør 

- bidra i den helsepolitiske debatten både lokalt, regionalt og nasjonalt gjennom å sette aktuelle 
tema på dagsorden gjennom debattmøter, media, medlemsmøter og kurs/konferanser.  

For perioden 2019 – 2021: 
 

 



 

Sak 30/19: Økonomi/sekretariat 
 
Revidert budsjett legges frem på møtet 
Tove Myrbakk la fram revidert budsjett. 

Vedtak: 
Styret tar revidert budsjett til etterretning. 

Sekretariatet  
Det er innhentet tre tilbud på kontor i Bodø sentrum. Kun et av de er aktuelle. Folkets Hus 
har to ledige kontorer fra årsskiftet som kan være aktuelle.  

Vedtak:  
Sekretariat, leder og en fra kurskomiteen tar en befaring på Folkets Hus og kommer tilbake 
til styret om det er aktuelt å flytte kontoret fra Mørkved til sentrum. Må være interessant ift 
NLFs møte- og kursaktivitet om det skal være aktuelt. 

 

Sak 31/19: Eventuelt 
 
Forslag fra kurskomiteen om å ha samtykkekompetanse for tema for medlemsmøte. 
Styret mener dette kan være interessant og tar med seg forslaget i det videre arbeidet. 

Det opprettes en whatsapp-gruppe for styret. Bjørn Lio tar initiativ til dette.  

 

Tove Myrbakk 
Referent 


