
Referat fra styremøte 22. mai 2017 
 
Sted: Radisson Blu, Bodø 
Tid: 22. mai 10-16 
 

Tilstede: 

Stian Holmvik, Benjamin Storm, Hedda Soløy-Nilsen, Barbara Baumgarten Austrheim, Espen 

Waage Skjeflo, Margit Steinholt, Randi Sjøvold, Morten Juul Sundnes og Nora Jamissen. Tove 

Myrbakk møtte fra sekretariatet. 

 

Forfall: 

Irina Eide, Paal Kaaren, Karoline Jenssen og Knut Kjerpeseth. 

 
7/17: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: 
Ingen merknader. 
 

8/17: Orienteringssaker 
 

Fra Helgelandssykehuset  

- En del frustrasjon over at den gode prosessen rundt Helgelandssykehuset som har vært nå 
preges av korte innkallinger av arbeidsgrupper til lukkede møter. 
Fra Nordlandssykehuset  

- Problematiske sommervaktplaner på en del avdelinger. Benjamin møtte på sitt første 
styremøte som ny ansattrepresentant forrige uke.  
Sak fra Benjamin om forhandlingssystemet i Spekter 

- Overlegene på Nordlandssykehuset har en negativ lønnsglidning pga forhandlingssystemet i 
Spekter. YLFs lønninger forhandles sentralt, og dermed får de en stor del av totalpotten. 
Benjamin Storm mener overlegenes lønninger også burde forhandles sentralt, og har tatt 
dette opp med Overlegeforeningen gjentatte ganger.  
Fra møtet 3.5 for Akademikerne og tillitsvalgtmøte  

- Christian Grimsgaard og Lars Duvaland møtte tillitsvalgte og medlemmer på et kveldsmøte.  
PCI-saken  

- Saken tas opp på møtet i juni. 
Forhandlerutvalg fastleger/kommuneleger  

Randi Sjøvold har deltatt på en del møter i en Salten-kommune i vinter/vår. Det satses på å 
ha på plass en gruppe allmennleger som kan bistå under forhandlinger i løpet av høsten. 
Randi S. fratrer som 1. landsrådsrepresentant i AF, og går dermed ut av styret.  
Kursvirksomheten vår/høst  

Tove M. orienterte om kursvirksomheten i vår. Alla kurs har gått som planlagt med unntak av 
akuttmedisikurs i Bodø. Settes opp to akuttmedisinkurs til høsten. Til høsten er D-kurs i 
forskning utsatt til februar -18. B- og G-kurs i september. Dagskurs i hjerte- og 
koronarsykdom skal være 30.11.  
 

 



Nettkurs  

Tove M. orienterte om diabeteskurs som forventes ferdig i høst. KOLS-kurs er på gang. 
Nyremedisin – forespurt to fagansvarlige her. Forventes klart neste vinter. Det legges opp til 
dagskurs ifm med alle disse nettkursene som søkes samlet godkjent som klinisk emnekurs i 
allmennmedisin og valgfritt kurs i de andre spesialitetene. 
Regnskap 2016  

Regnskap 2016 gjøres opp med et overskudd på rundt 100 000 kroner. Ikke helt avsluttet. 
Helsepolitisk konferanse Svolvær 30.10-1.11  

Margit S. erstatter Stian H i det videre arbeidet i komiteen for konferansen. Tema for bolken 
hun og Tov M er ansvarlige for er «Fremdragende regionale helsetjenester», 
Seminar om migrasjonshelse  

Seminaret utsatt fra 8. juni til 22. september. 12 påmeldte foreløpig. 
Medlemskommunikasjon  

To medlemsbrev er sendt. Videre satses det på doktorinord.no, nyhetsbrev og FB-sidene for 
redaksjonelt stoff, ytringer og kursinformasjon. Med statisk informasjon på nettsiden. NLF 
har annonseinntekter både på nyhetsbrev og vil også få inntekter på doktorinord.no etter 
hvert. 
NLF i media  

Stian orienterte om hyppig kontakt med AN og NRK om mange ulike saker.  
Representant fra Akademikerne i IA-rådet  

NLF har fått en henvendelse fra Legeforeningen sentralt om representant fra Akademikerne i 
IA-rådet Nordland. Styret støtter forslag på representant fra Narvik fra Juristforbundet. 
Styret orienteres om aktiviteten i rådet, og gir faglige innspill ved behov. 
 

9/17: Sekretariat 
 

Vedtak: 
Styret tar informasjon fra Stian H. og Tove M. til etterretning. Det kjøres et styreseminar til 
høsten der det stakes ut en retning og en visjon for Nordland Legeforening. Skisse til 
stillingsannonse sendes ut til styret for raske innspill. Stillingen utlyses i begynnelsen av juni. 
Det jobbes videre med organisering, roller og ansvarsområder på styreseminaret til høsten.  
 

Sak 10/17: Regionutvalg i nord 
 

Vedtak: 
Stian H. har møte med de andre to lokalforeningslederne på landsstyremøtet. Det foreslås å 
få til et møte mellom styrene i Nordland, Troms og Finnmark til høsten for å bli enige om 
sammensetning av et nytt regionsutvalg.  

 
Sak 11/17: Kurssystem 
 

Vedtak: 
Styret ønsker at sekretariatet skal ha gode systemer for kurs og foreningsarbeid. I tillegg ønsker styret 
et system der foreningen har eierskap til data og funksjonalitet.  



Det jobbes videre med nytt kurssystem for tilstedekurs og nettkurs i samarbeid med Ever. 
Kostnadene må ikke overstige fortsatt drift hos OfficeLink (60.000 pr år bare i drift). 

Målsetningen er at påmeldingene for kurs i 2018 skal foregå i nytt system.   

Styret ber også om at daglig leder vurderer behovet for terminalserver, og vurderer billigste 

alternativ på telefon og internett.  (60.000 pr år bare i drift). Målsetningen er at 

påmeldingene for kurs i 2018 skal foregå i nytt system. Styret ber også daglig leder vurdere 

behovet for terminalserver, og vurdere billigste alternativ på telefon og internett.  

 

Sak 12/17: Landsstyresaker 
 

Landsstyresaker ble diskutert på generelt grunnlag.  

 

Sak 13/17: Høring – Rapport om styrket medisinskfaglig ledelse av      
                  primærhelsetjenesten  
 
Barbara B. Austrheim har sett på rapporten.  

 

Vedtak: 
NLF vil i sitt høringssvar spesielt belyse at KAD-senger mm må tilpasses lokale forhold. 
Barbara Baumgarten Austrheim sender høringssvar.     
 

Sak 14/17: Årsmøte  
 

Vedtak:  
Årsmøtet må flyttes pga kollisjon med styremøtet i Nordlandssykehuset der Benjamin S. og 
Margit S. deltar. Styremøte fra kl. 12.00. Ønske om å få lege og standupkomiker   
Jonas Kinge Bergland til å komme.   
 
Det kom frem fire forslag på kandidater til Nordlandsdokter`n 2017. Forslagene sendes styret 
for avstemning. 
 

Sak 15/15: Eventuelt 
 

Styret diskuterte erfaringer de har med å få kontakt med jurister i Legeforeningen for hjelp 

og bistand. Erfaringene fra tillitsvalgte fra både Spekter- og KS-området i styret viser klart at 

jurister i legeforeningen sentralt er for lite tilgjengelig for lokale tillitsvalgte. Styret tar saken 

med seg til diskusjon på seminaret til høsten. Fagforeningsarbeidet i Legeforeningen og NLF 

må styrkes.  

 

 

 

Tove Myrbakk 

Referent 


