
REFERAT FRA STYREMØTET 21. FEBRUAR 2017 
 
Tilstede:  
Stian Holmvik, Paal Koren, Barbara Baumgarten, Espen Waage Skjeflo, Randi Sjøvoll, 
Nora Jamissen, Karoline Jenssen, Åse Valla (vara for Morden Juul Sundnes), Margit Steinholt 
delvis på telefon, Benjamin Storm fra kl. 11.00, Ole-Kristian Losvik fra kl. 13.00. I tillegg  
deltok Tove Myrbakk på alle saker unntatt sak 4/17. 
 
Forfall: 
Margit Steinholt (unntatt sak 4/17), Morten Juul Sundnes, Irina Eide og Hedda Soløy Nilsen.  
 

Sak 1/17: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Styret er ikke vedtaksdyktig. Referat sendes ut til hele styret for endelig godkjenning. På sak 4/17 
deltok Margit Steinholt på og sikret at styret var vedtaksdyktig i den saken. 
 

Sak 2/17: Orienteringer 
 

Nytt fra Helgelandssykehuset 

- Saken utgikk. 
Nytt fra Nordlandssykehuset 

- Benjamin Storm orienterte.  
PCI-saken – aksjon og fakkeltog – styrebehandles i Helse Nord 22.2  

-  Styret i Helse Nord utsatte saken pga sterke reaksjoner fra UNN. Aksjonen for PCI-
behandling i Nordland på Facebook har fremmet et stort engasjement både faglig og politisk. 
Aksjonskomiteen følger opp til saken skal opp igjen i styret i Helse Nord RHF. 
Seminar om sistehjelp Sandnessjøen januar  

- Benjamin Storm orienterte fra seminaret der han innledet sammen med Pernille Brusgaard 
og Odd Eidner. Stort fremmøte og veldig bra miniseminar. Kan videreføres til å bli et 
dagskurs på sikt.  
Seminar om migrasjonshelse i juni i samarbeid med KS  

- Tove Myrbakk orienterte. Det er møte mellom Elin By, KS, Margit Steinholt og Salwan Al-
Ani 23. februar. Selve seminaret planlegges arrangert i Bodø 7. juni. 
Helsepolitisk konferanse i Svolvær 30.10 – 1.11 

- Tove  Myrbakk orienterte om konferansen som planlegges på MS Finnmarken og Svinøya 
Rorbuer i Svolvær. Lindy Jarosch-von Schweder, leder av Sør-Trøndelag legeforening er leder 
for komiteen. 
Kurs våren 2017  

- Saken utgikk. 
Konferansen «Et endret arbeidsliv» mars 2017 med åpent debattmøte  

- Nærmere 140 deltakere. Få leger. Stian Holmvik sender til Bodø-leger om mulig deltakelse 
dag to. Planlagt åpent debattmøte på ettermiddagen med tema «Bør de unge frykte 
fremtiden?» med Dag Terje Andersen og Heggelund som to av innlederne. Samarbeid med 
Nordland AUF og Unge Høyre i Nordland.  
 

 



Doktor i Nord og doktorinord.no  

- Tove Myrbakk orienterte. Siste papirutgave ble sendt ut i slutten av januar og det satses 
videre på doktorinord.no der har muligheten til å være langt mer aktuell. Det sendes ut 
månedlige nyhetsbrev med nyheter, aktuelle kurs og annen informasjon. 
Ansattsamling og ledersamling januar  

- Stian Holmvik orienterte fra samlingen. 
Kurssystem 2.0  

- 1. mars overleveres det nye kurssystemet og da skal alt være overført fra det gamle. Har 
krevd mye ressurser fra spesielt Ole Kristian Losvik for å sikre at systemet fungerer før det 
går live. Skulle vært levert tidlig i fjor sommer.  
Regionsutvalg – endringer fra høsten  

- Stian Holmvik orienterte nytt om regionsutvalg generelt. Ikke noe nytt om regionsutvalget i 
Nord-Norge. Det vil legges opp til flere medlemmer i utvalgene etter 1.9.17 og sentralstyret 
kommer inn om man ikke kommer til enighet regionalt.  
Regional konferanse om psykisk helse  

- Saken utsettes, og det vurderes om det er ressurser i sekretariatet til en slik konferanse nå. 
NORD-uka 2018 – møte med NORD-universitet 

- Tove Myrbakk orienterte. Hun møter på vegne av NLF i møte om forskningsdagene 13. 
mars. Det planlegges lagt to emnekurs (hjertesvikt og diabetes) til konferansen. Det betyr 
mindre arbeid. Selve NORDuka  planlegges i samarbeid med bl.a. forskningsdagene.  
 

Sak 3/17: Økonomi 
 

Pga sykemelding ble ikke foreløpig regnskap lagt frem. Det ligger an til et mindre overskudd 
for 2016. 
 

Sak 4/17: Ansvarsområder styre, styreleder og sekretariat 
 
Leder informerer om aktuelle utfordringer i NLFs organisering og ber styret bredt sett 
vurdere hvilke oppgaver vi skal prioritere fremover.  
 
Vedtak: (Margit Steinholt deltok på telefon på saken) 
NLF gjennomfører planlagte kurs, men kan vurdere å nedprioritere samfunnsmedisinske kurs 
da de er ressurskrevende uten stor gevinst for NLF. Videre kan det vurderes om NLF kan  
bistå Finnmark med sekretariatsfunksjoner videre? 
 
Dagens styrelederstilling må revurderes, hvilke oppgaver skal leder ha? Styret er enige i  
at leder ikke kan fokusere på høringer, og at høringssvar må fordeles på styret samtidig som  
alle høringssaker ikke kan prioriteres likt. Samtidig må de daglige lederoppgavene i  
sekretariatet overføres til ledervervet. 
 
Styret bes om å jobbe videre med stillingsbeskrivelse for de forskjellige verv i styret, først og  
fremst for (daglig) leder(e) og nestleder, men øvrige verv også.  
 
Styret må bistå valgkomiteen med å finne en erstatter for leder omgående da Stian trer av til  
høsten. 

 



Styret må vurdere frikjøp av nestleder og samtidig tillegge dette vervet noen av leders faste  
oppgaver. Fordelingen vil også delvis være avhengig hvor leder og nestleder befinner seg.  
For begge verv vil det være aktuelt å ta hele eller halve dager på NLFs lokaler på Mørkved  
sammen med sekretariatet 
 
Stian Holmvik innvilges en pott på inntil 100 000 for å leie inn ekstrahjelp ved sykdom i  
sekretariat og uforutsett merarbeid kommende vår. Han har selv ikke muligheten til å  
frikjøpes mer, og ser samtidig for seg mer arbeid når de daglige lederoppgavene legges til  
styreledervervet. 
 

Sak 5/17: Nettkurs 
 

Status 

 
Nettkurs EKG1 er klar og ligger ute. Pilot med 6 deltakere hvorav 2 har gjennomført, positive 
tilbakemeldinger. Derimot følger vi med på om framgangen er tilfredsstillende eller om det 
er krevende å komme seg gjennom nettkurs også i en inneklemt hverdag.  
 
Kurset har vært tilgjengelig for påmelding siden søndag, og det er så langt ingen betalende 
deltakere påmeldt.  
 
For å være sikker på at man får betalende deltakere ønsker man å tilby nettkurs i pakke 
sammen med tilstedekurs. Og da vil man kunne sikre seg 30-40 betalende deltakere pr kurs.  
 
Vi tenker tre strategier videre for nettkurs EKG  

 

• Mer profilering: Facebook, Eyr, Doktorinord 

• Utvide kurset til 7,5 timer.  

• Fokus på klinisk emnekurs som dagskurs & 7,5 timer nettkurs som til sammen gir 15 

timer klinisk emnekurs.  

Videre plan 

EKG-kurset er godkjent som 5 timer valgfritt kurs. Det jobbes med å utvide dette nettkurset 
med 2.5 timer sånn at det holder med dagskurs for å få det godkjent som klinisk emnekurs. 
Dagskurs i hjertesykdom arrangeres i desember 2017. 
 
Nettkurs diabetes er på gang og planlegges som 7.5 timer valgfritt kurs. Møte med Tor Claudi 
som er fagansvarlig 21.2 etter styremøtet. Arbeidet regnes med ferdigstilt til våren. 
Også dette nettkurset skal følges opp med tilstedekurs i juni 2017 på 7.5 timer slik at man 
samlet sett får det godkjent som klinisk emnekurs.  
 

Vi tenker oss tre tema-hybridkurs:  
• Hjerte: EKG nettkurs 7,5 timer + 7.5 timer hjerte dagskurs (hjertesvikt, 

koronarsykdom) hvert år i desember 
• Diabetes: Nettkurs 7,5 timer + 7,5 timer tilstedekurs hvert år i juni.  
• Lunge: Igangsettes til høsten hvis prosjektet går bra, årlig kurs i februar.  

 



Budsjettmal for videre kurs 

 

Pris nettkurs 7,5 t 2300   

Pris tilstede 7,5 t 2300   

    

    

  År 1  År 2  År 3 

Antall deltakere  50   50   50  

    

    

Inntekter    

Kursavgift  kr 230 000,00   kr 230 000,00   kr 230 000,00  

    

Utgifter    

Lønn Ole  kr 70 000,00   kr 15 000,00   kr 15 000,00  

Kostnad pr deltaker  kr 20 000,00   kr 20 000,00   kr 20 000,00  

Utviklingscamp for kursutvikling  kr 20 000,00    

Komitekostnader  kr 10 000,00    

Royalties nettkurs fagansvarlig  kr 17 250,00   kr 17 250,00   kr 17 250,00  

    

Administrasjon  kr 30 000,00   kr 30 000,00   kr 30 000,00  

Originalforelesninger  kr 22 400,00   kr 22 400,00   kr 22 400,00  

Reise/diett innleder  kr 10 000,00   kr 10 000,00   kr 10 000,00  

Kursledelse  kr 5 300,00   kr 5 300,00   kr 5 300,00  

    

Total  kr 25 050,00   kr 110 050,00   kr 110 050,00  

 
 
Nettkurs for folket 

Det planlegges nettkurs for brukere, pårørende, helsepersonell og mannen i gata om både 
diabetes og ADHD. Disse kursene tenkes finansiert gjennom https://www.extrastiftelsen.no/ 
Om man ikke får midler herfra vil kurset utgå. 
 
Vedtak: 
Styret støtter tanken om hybridkurs, men under forutsetning av at man har ressurser i 

sekretariatet, og det må sees på om man skal la være å arrangere andre kurs som f.eks. de to 

samfunnsmedisinske kursene fra 2018. Styret tar 22. mai stilling til videreføring av 

prosjektstilling etter 1.9.17.  

 

Sak 6/17: Høringer/landsstyremøtesaker 

• Høring - Landsstyremøtet 2017: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker 
m.m. – Sendt inn 

• Høring – NOU 2016:25. Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan 
bør statens eierskap innrettes framover? (Kvinnsland-utvalget) – Sendt inn 



• Høring - Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan versjon 0.7 – Sendt inn 
• Høring - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av 

virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten)  
- Sendes ikke inn høringssvar. 

• Høring - Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3 – Frist 1.3. 
- Sendes ikke inn høringssvar. 

• Landsstyresak – Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og varamedlemmer til 
Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 - innhenting av forslag fra 
foreningsleddene.   
- Forslag på Ingebjørg Fagerli som kandidat sendes inn. 

• Forslag til kandidater ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer 
på landsstyremøtet 2017 i Ålesund  
- Styret tenker på kandidater fra nord og kommer evt. med innspill til styreleder. 

• Landsstyresak - Valg av representanter til SOP-styret  
- Styret har ingen kandidater. 

• Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger  
- Margit Steinholt jobber med denne høringssaken. Frist 27.2.  

• Høring – forslag til forskrift om felles rammeplan for de helse- og sosialfaglige 
grunnutdanningene  
- Espen Waage Skjeflo ser på høringssaken og vurderer og NLF skal sende 

høringssvar.  Frist 20.3 

• Høring - Rapport om «Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger» - 
- Barbara Baumgarten ser på høringssaken og vurderer om NLF skal sende 

høringssvar. Frist 17.3 
• Høring - Refusjon mellom kommunene  

- Barbara Baumgarten ser på saken og vurderer om NLF skal sende høringssvar – Frist 

17.3. 
 

Stian Holmvik er delegat på landsstyremøtet i Ålesund i mai. Morten Juul Sundnes er 
observatør. Styret må diskutere hvilke saker som spesielt bør tas opp under landsstyremøtet 
på styremøtet i mai. 
 

 
Tove Myrbakk/Espen Waage Skjeflo 
Referenter 


