
Referat fra telefonstyremøte 20. mai 2019 
 
Tilstede: 
Margit Steinholt, Bernard Holthe, Benjamin Storm, Frida Andræ, Kjell Arne Helgebostad, 
Karin Nilsen, Salwan Al-Ani og Irina Eide. 
 
 

Sak 10/19: Orienteringssaker 
 
Helsepolitisk konferanse i Alta 2. - 4.9.19  
Tove Myrbakk orienterte om foreløpig program for konferansen. Viktig å fylle kvoten på 15 
deltakere fra NLF. 
Valg av nytt regionutvalg  
 
Valg av nytt styre og kurskomite, samt til yrkesforeningene 
Valgkomiteen jobber med å finne nye representanter til styret og kurskomiteen.  
Yrkesforeningene er selv ansvarlige for å velge sine representanter.  
 
Veilederkurs og fagettermiddag 28.8 i Bodø 
Det jobbes med å få til et veilederkurs i samarbeid med ALIS-Nord, som kombineres med en 
fagettermiddag om samhandling. Elisabeth Stura fra Allmennlegeforeningen og Finn Henry 
Hansen fra Helse Nord kommer dit. Peter Prydz utarbeidet program for veilederkurset. Han 
er sjefskoordinator for veiledere i allmennmedisin i Nord-Norge.  
 
Kurs for tillitsvalgte i kommunehelsetjenesten 29.8.19  
Det blir tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte i kommunehelsetjenesten i Bodø 29. august. To jurister 
fra JA-avdelingen kommer.  
 
Medlemsmøte i Narvik i november/desember  
Det planlegges medlemsmøte i Narvik før jul. Prøver å få med oss ny leder i 
Allmennlegeforeningen og Norsk Overlegeforening. 
 
Nettkurs EKG - samarbeid med Sør-Trøndelag Legeforening  
Ifm årsmøte i Sør-Trøndelag legeforening ble det arrangert dagskurs i hjertesykdommer. De 
15 deltakerne tok også EKG nettkurs ifm kurset, noe som ga inntekt til NLF. 
 
Nettkurs KOLS/dagskurs lungesykdommer  
Det planlegges dagskurs i lungesykdommer i oktober i Bodø, i Mosjøen og i Narvik som 
bygger på 7 timer nettkurs i KOLS som skal være ferdig før sommeren. 
 

Sak 11/19: Helgelandssykehuset 2025 
 
Mye uro blant de ansatte på Helgelandssykehuset nå etter at den eksterne ressursgruppen la 
fram sin rapport som foreslår å legge nytt sykehus på Mo.  
 
 



Sak 12/19: Kursvirksomhet og økonomi 
 
Første halvdel av 2019 - greit med påmelding til tre grunnkurs (B, C og D) Andre halvdel - et 
grunnkurs (A) - få påmeldte foreløpig. Greit med påmelding til samfunnsmedisinsk kurs G i 
september. Akuttmedisinkurs i november - regner med mange påmeldte. 
Er aktuelt med akuttmedisinkurs for indremedisinere i oktober.  
 
Økonomi - regnskap for 2018 gjøres opp med rundt 525 314 i underskudd. For 2019 regner 
man med overskudd pga lavere lønnskostnader etter nedbemanning.  
 
Styret og kurskomiteen bør se på muligheten for å arrangere flere tverrfaglige konferanser i 
2020. NLF skal være teknisk arrangør av nasjonal simuleringskonferanse i Alta i juni 2020. 
 

Sak 13/19: Styrelederhonorar 
 
Styret diskuterte størrelsen på styrelederhonorar/frikjøp. 
 
Vedtak: 
Margit Steinholt og Bernard Hothe utarbeider forslag til modell og sender styret. Her må det 
tydeliggjøres hva som ligger som fast honorar/frikjøp og muligheten for å bruke 
praksiskompensasjon ved behov om leder er fastlege i næringsdrift. Det er ønskelig at 
honoraret benevnes som frikjøp.  
 

Sak 14/19: Styremøte og årsmøte 29.8.19 
 
Det blir styremøte 29. august fra 12.00 – 16.30 på Radisson Blu i Bodø. Årsmøtet blir samme 
sted fra 17.30 til 18.30. Uhøytidelig studenttreff i etterkant av årsmøtet. President Marit 
Hermansen deltar også på dette. Årsmøtemiddagen blir på Bådin klokka 20.  
 
Tove Myrbakk og Bernard Holthe jobber frem forslag til budsjett som sendes styret før 
sommeren. Tove Myrbakk utarbeidet også forslag til årsmelding som sendes styret i 
sommeren. Regnskapet sendes til revisor i løpet av mai. 
 

Sak 15/19: Høringer og landsstyresaker 
 
Forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. 
Sendt inn 14.5. 
 

Sak 16/19: Eventuelt 
 

Søknad om tilskudd Medisinernes seksualopplysning (MSO)  

Vedtak: 

NLF gir ikke tilskudd til saken, men tar kontakt med forslag om hvem de kan søke tilskudd 

hos. De kan også ta kontakt med Kjell-Arne Helgebostad  

Pensjonsavtale sekretariatet 



Bernard Holthe orienterte om at ansatte i Legeforeningen som har gått fra ytelsespensjon til 

hybridpensjon har blitt kompensert. I og med at sekretariatet følger pensjonsavtalen til 

Legeforeningen bør NLF også kompensere for sin ansatt. 

Vedtak: 

Styret er enig i at ansatt i sekretariatet skal ha samme rettigheter som ansatte i Den norske 

Legeforening. Bernard Holthe sender over beregningen Mercer har gjort på hva som skal 

kompenseres og saken tas opp igjen på styremøte 29.8. 

 

Tove Myrbakk 

Refernt 

 


