
Referat fra styremøte 18. mars 2020 
Tilstede: 

Ulrika Larsson, Bernard Holthe, Frida Andræ, Ingeborg Steinholt, Julie Nossen og Barbara 
Baumgarten-Austrheim. I tillegg møtte Tove Myrbakk fra sekretariatet. 

 
Sak 1/20: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: Godkjent uten merknader. 
 
Sak 2/20: Orienteringer 
 
Fra Helgelandssykehuset: 
Ingeborg Steinholt orienterte skriftlig i forkant av møtet, og supplerte på møtet. Under 
følger den skriftlige redegjørelsen. 

Status tillitsvalgte: 
Det er pr i dag tillitsvalgte for både OF og YLF på alle tre enheter. På YLF-nivå har det i alle fall tidvis vært godt 
samarbeid. På OF-nivå er det nok mindre kontakt mellom enhetene. Foretakstillitsvalgt er involvert i både 
oppfølging etter varslersaker og i ordinært tillitsvalgtarbeid opp mot forhandlingene om B-delsavtalen som 
skal foregå i vår. 

Det var en svært krevende periode for både enhets- og foretakstillitsvalgte i perioden etter at elektiv 
kreftkirurgi ble stengt ned i januar. Legeforeningen på nasjonalt plan ble da koblet inn, og gav god bistand til 
både enkeltmedlemmer, og til tillitsvalgte i prosessen. 

 

Status 2025: 
Det er fortsatt mye bråk rundt prosessen med Helgelandssykehuset 2025. Det er uenighet innad i 
legeforeningen på Helgeland ang. bruk av varslingsinstituttet, jmf. varslingssakene fra i fjor vår. Vi håper dette 
kan få bli luftet på møte med de tillitsvalgte ifm. medlemsmøtet i april, slik at det ikke blir en vedvarende 
mistillit mellom tillitsvalgte i regionen. 

Nytt styre er utpekt av Helse Nord, og ansattrepresentantene skal velges i løpet av våren/sommeren. Det har 
kommet signaler fra Sykepleierforbundet at det også denne gangen vil komme initiativ fra dem for å få til 
samarbeid og forholdstallsvalg innad i fagforeningene. 

 

Medlemsmøte: 
Nordland legeforening har tatt initiativ til medlemsmøte på Helgeland. Håpet er at dette kan fungere som en 
slags nullstilling av konfliktene som fortsatt ulmer, ved at folk møtes og får snakket sammen ansikt til ansikt. 
Trolig viktig at tillitsvalgte på de ulike enhetene promoterer møtet skamløst, og får flest mulig til å stille opp. 

 

På styremøtet orienterte Ulrika Larsson om at varslingssaken ble tatt opp med ledelsen i 
Helse Nord på RU-møte tidligere i mars. RU skal sende et skriftlig innspill om dette. Økende 
bruk av eksterne konsulenter i helsevesenet ble diskutert. 



 

Fra Nordlandssykehuset v/Frida: 
Karantenebestemmelsene blir stadig mer utfordrende. Er i kontakt med Legeforeningen om 
omdispinering av personell.  
 
Fra regionutvalget v/Ulrika: 
Regionutvalget hadde digitalt møte 12. mars og møtte også ledelsen i Helse Nord en time i 
en videokonferanse. Daae orienterte om beredskap rundt pandemien. Utfordringer på 
intensivkapasitet i Kirkenes og luftambulansen ble drøftet. 

 

Sak 3/20: Regional konferanse i Alta 
 
Uvisst om konferansen blir. Styret ser på dette på et av de nærmeste møtene for å avklare 
deltakelse og evt. styremøte lagt til Alta. 
 

Sak 4/20: Kurs fremover 
 
Lungekurs er foreløpig flyttet til august og grunnkurs B til september. Videre avventes det 
vedtak i spesialistkomiteen om å kunne kjøre webinar på noen kurs, og om det er mulig å 
arrangere fysiske kurs i september. Vi er innenfor frister og får ikke andre ekstrautgifter enn 
ombooking av flybilletter til forelesere. Situasjonen følges nøye av sekretariatet. Kan være 
at kurs flyttes til november. Mye av planlagt aktivitet må arrangeres for å sikre NLFs 
økonomi. Se sak 7/20. 

Aktivitet i 2021 planlegges nå. Mye av kursene som skal være i “våruka” i Svolvær er på 
plass. Det er ønskelig å legge helsepolitisk debatt på onsdag. Styret ser på dette til høsten og 
setter ned en komite som jobber med dette. Ønskelig å få nasjonale og lokale politikere 
med.  

Styret diskuterte også muligheten for å få til en tverrfaglig konferanse i 2021 med tema 
“Etter pandemien – hva lærte vi?” Her kan faglig versus økonomisk ledelse være et viktig 
tema.  

 

Sak 5/20: Høringer 
 
De høringer som er relevant for NLF er svart ut og sendt inn. Nye høringer sendes styret og 
noen “utpekes” til å utarbeide forslag og sende styret. Landsstyremøtet er utsatt og vi får 
derfor ingen høringssaker her til våren. Høring og sammenslåing av UNN/FIN sendes inn av 
regionutvalget. 

 
 



Sak 7/20: Regnskap og økonomi 
 
Regnskap for 2019 er stort sett klar for å sendes revisor. Mangler utbetaling av en 
underskuddsgaranti for et akuttkurs i Narvik fra 2017 som ikke er ordnet ift utbetaling. Er 
sendt inn om dette.  Ellers vil kursaktiviteten til høsten ha mye å si hvordan vi ender ut 
økonomisk i 2020. Vet mere nærmere sommeren. Underskudd i 2017 og 2018 gir oss en 
utfordring, om vi gikk med overskudd i 2019.  
 

Sak 8/20: Planer fremover 
 
Det er ikke enkelt å planlegge slik situasjonen er nå. Medlemsmøter i Narvik og Mosjøen 
utsettes til høsten.  

Ideen om å få pensjonister engasjert ift LIS1 i distriktstjeneste prøves ut etter hvert.  

Neste digitale møter er 16. april og  14. mai fra 12 – 14. Vi bruker Teams. Det jobbes for å 
lage teamsgrupper for styret, kurskomiteen og arbeidsgrupper som skal jobbe med 
Nordlandsuka til våren med mer. 

 

Tove Myrbakk 
Referent  
 
 


