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Styrets årsberetning for medlemsåret 2019 

Styret 
Styret har i perioden bestått av:  

• Leder Paul Olav Røsbø fastlege Loppa kommune 

• Styremedlem Ingrid Rønning, overlege barneavdelingen Hammerfest sykehus 

• Axel Lupton, fastlege Sør-Varanger kommune 

• 1. vara: Olav Gunnar Ballo, kommuneoverlege og fastlege i Loppa kommune 
• 2. vara: Astrid Teigland, fastlege Nesseby 
 

Øvrige fra yrkesforeningene: 

• LSA Kenneth Johansen, kommuneoverlege i Alta kommune 
o Fra april Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege og fastlege i Vadsø kommune 

• AF Marit Karlsen, fastlege Kautokeino kommune 
o Peter Prydz, fastlege Hammerfest kommune overtok da Marit Karlsen gikk inn 

i Sentralstyret september 2019. 

• NAMF Dagfinn Langvoll, bedriftslege Statoil Hammerfest 

• OF Arnt Ragnvald Johannessen, overlege kirurgisk avd. Hammerfest sykehus 
o Thoralf Enge, overlege ortopedisk avd. Hammerfest sykehus overtok 

september 2019. 

• PSL ingen styrerepresentant.  
• NMF Katrine Erke, medisinstudent Finnmarksmodellen  
• YLF- Linn Tjønsø fram til 01.09.19. Ingen ny representant valgt.  

 

Finnmark legeforening har 409 medlemmer. 

Styret har avholdt 3 styremøter, hvorav 2 har vært avviklet på digitalt møterom 

(Whereby.com/finnmark-legeforening) og 1 telefonmøte. Styret har hatt stor individuell 

aktivitet, pågående saker har vært håndtert med forløpende e-post og telefondialog mellom 

styremedlemmene.  

Leder, Paul Olav Røsbø representerte styret i FLF på Landsstyremøtet 4.-6. juni 2019 i 

Kristiansand. 

Arbeidsgruppe for evaluering av ordningen med lokalforeningene. I tråd med forrige 

årsmøtevedtak ble FLF ved leder Regionutvalg Nords representant i arbeidsgruppen. 

Arbeidet har pågått gjennom hele året.  

Sekretariattjenester 

Finnmark legeforening har videreført kjøp sekretariattjenester på timesbasis ved Lena 

Stemland og regnskap ved Ever A/S.  
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Aktivitet i foreningen 

2019 har vært et meget aktivt år for FLF. 

Luftambulansesaken:   

• Situasjonen med operatørskiftet i ambulanseflytjenesten har preget arbeidet til 

Finnmark legeforening i 2019. Våre medlemmer har vært sentrale og pågående som 

varslere i saken, både opp mot Luftambulansetjenesten HF, Helse Nord RHF, 

Fylkeslegen i Finnmark, Helse- og Omsorgsdepartementet og Helseministeren. 

Aktivitet har foregått både i media, som bekymringsmeldinger og i uoffisielle kanaler 

for å nå fram til de som tar avgjørelsene. Våre medlemmer har jobbet for å få 

myndighetene til å sikre forsvarlige luftambulansetjenester for befolkningen i 

Finnmark. 

• Espen Rafaelsen, fastlege i Sør-Varanger og Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege 

og fastlege i Vadsø, har anmodet Øst-Finnmark regionråd om at det utredes 

permanent helikopterbase i Øst-Finnmark og foreslått felles beredskapshelikopter. 

Styret støtter dette. 

• Helseministeren inviterte seg selv til å møte leder i FLF på legekontoret i Loppa 11. 
desember 2019. Tema som ble diskutert var : 

o Staten bør både eie og drive luftambulansetjenesten, dvs helikopter og fly. 

Man må beholde ekstratiltakene inntil Babcock leverer ihht. kontrakt. 

o Permanent Helikoptertjeneste i Øst-Finnmark 

o Løfte Kirkenes Sykehus fra nivå 1 til 2 og kostnader dekkes av Helse Nord 

som da dette vil 

o Frigjør tilstrekkelig midler for Finnmarkssykehuset slik at man kan få spikret en 

byggestart- dato for Hammerfest Sykehus. 

o FLF fraråder sammenslåing av UNN + Finnmarkssykehuset. 

 

Foreningen har ellers i perioden arbeidet med disse sakene 

• Nye Hammerfest sykehus 

• Løfte intensivavdelingen Kirkenes sykehus fra nivå 1 til 2.  

• Hurtigrutekonferansen som skulle arrangeres i Alta i september 2019 ble avlyst 

grunnet for få påmeldte og ble flyttet til høsten 2020. 

• I september 2019 ble Nordland, Troms og Finnmark legeforening enig om å 

gjenvelge Ulrika Larsson, konserntillitsvalgt i Helse Nord som leder i Regionutvalget. 

• I oktober 2019 ble det avholdt møte mellom Finnmark legeforening  

Finnmarkssykehuset HF og Luftambulansetjenesten HF, hvor man ble enige om at 

prehospital klinikk i Finnmarkssykehuset HF skulle saksbehandle alle 

avviksmeldinger for luftambulansetjenesten. 

• Medlemsmøtet i Kirkenes 7. november 2019. Her fikk vi orientering om 

luftambulansesaken fra Luftambulansetjenesten HF ved Pål Madsen og Per Magne 

Tveiten, og orientering om nye avviksrutiner for luftambulansetjenestene ved 

klinikksjef prehospital klinikk Finnmarkssykehuset Jørgen Nilsen. 

• Paul Olav Røsbø deltok på DNLF´s ledersamling i Oslo i januar 2019. 

• Peter Prydz bisto legene i Hasvik i lønnsforhandlinger 

• Distriktsmedisinsk samling 1.-3. november 2019 i Vadsø. 
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• Britt LM og Peter P deltok i innspillmøte for Handlingsplan for Fastlegeordningen i 

Kirkenes 15.11. 
• Tariffkonferansen OF og YLF – Arnt Ragnvald og Linn Tjønsø 

• Tariffkonferansen AF – Peter Prydz og Bjørn Nordang 
• I desember 2019 ble Britt Larsen Mehmi valgt som nestleder av styret. 

• Marit Karlsen ble valgt inn i Legeforeningens sentralstyre fra 01.09.19 
• Christel Eriksen har representert Finnmark i overlegeforeningen landsråd. 

• Katrine Prydz er medlem av styret i Norsk forening for allmennmedisin fra 01.09.19 

Medlemskommunikasjon 

• FLF sin side på facebook er en viktig og effektiv måte å kommunisere med våre 
medlemmer.  

• AF sin egen hemmelig gruppe facebook har økende aktivitet. 
• DNLF’s medlemssider gir mulighet for leder og sekretariat å sende e-post eller SMS 

til alle våre registrerte medlemmer. 

• DNLF har meldt at styrene i lokalforeningene vil få tilgang til Teams i 2020. 
 

Kurskomiteen – egen årsmelding 

Kollegial støttegruppe – egen årsmelding 

Styret ønsker avslutningsvis å fremheve aktivitet og bidrag våre medlemmer har engasjert 

seg i løpet av 2019 

• Årets Finnmarksleger – Ingvild Agledahl LIS2 kirurgi Hammerfest sykehus og Britt 
Larsen Mehmi kommuneoverlege og fastlege i Vadsø. 

 
Regnskap  

Regnskapet er avgitt under forutsetning for videre drift. 

 

Paul Olav Røsbø 

Leder  

Øksfjordbotn, Bukta fredag 17.11.20 

 


