
 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 7. DESEMBER 2017 KL. 14 – 18 PÅ  
RADISSON BLU I BODØ  
 
 
Tilstede: 

Hedda Soløy Nilsen, Benjamin Storm, Karin Nilsen, Per Cato Stenhammer, Frida Andræ, Nora 

Jamissen, Morten Juul Sundnes, Karoline Jenssen, Bernard Holthe, Kjell Arne Helgebostad, Salwan Al-

Ani og Margit Steinholt (via skype). Anette Holand Nilsen og Tove Myrbakk deltok fra sekretariatet. I 

tillegg deltok Ulrika Larsson, konserntillitsvalgt i Helse Nord. 

 

Sak 28/17: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak:  

Ingen merknader. 

 

Sak 29/17: Orienteringssaker 
 

Nytt fra Helgelandssykehuset  
Se epost fra K. Becker. HF-et mangler OF-representant. 

 

Vedtak: 

Styret ønsker å prøve å få til et møte på Helgelandssykehuset over nyttår. Ulrika, FTV fra 

Nordlandssykehuset og Christer Mjåset ønskes med. Kan være aktuelt å prøve å få til et møte med 

ledelsen om frikjøp også, som man gjorde på Nordlandssykehuset for noen år siden. Tove og Ulrika 

følger opp.  

 

Nytt fra Nordlandssykehuset  
Forslag til budsjett lagt ut – sterkt fokus på effektivisering. Klinikk for rus og psykiatri sliter med 

bemanningen.  

 

Nytt fra kurskomiteen  
Kjell Arne orienterte om revidering av grunnkursene som også innebærer færre kursdager i tillegg til 

at innholdet i kursene er endret. Det har vært jobbet med rollefordeling mellom styret, kurskomite, 

kursledere og sekretariat. Forslag legges frem på neste styremøte. 

 

LIS 1 og LIS 2 – orientering ved Per Cato og Benjamin 
Ledelsen på Nordlandssykehuset og de tillitsvalgte er bekymret over om HF-et skal klare å levere god 

kvalitet på ny LIS-utdanning. LIS 2 og 3 skal være klar mars 2018. Det har vært ytret ønske om å få 

NLF med på et samarbeid.  

 

Vedtak: 

NLF tar kontakt med Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset om mulig samarbeid om LIS-

utdanningen.  

 



Seminar om Sistehjelp  
Det arrangeres seminar om Sistehjelp – omsorg ved livets slutt 23. april i Bodø i samarbeid med 

Norsk sykepleierforbund avdeling Nordland.  

 
Rekrutterings- og stabiliseringskonferanse 7. og 8. mai på Sortland  
NLF arrangerer en konferanse om stabilisering og rekruttering i kommunehelsetjenesten, med 

spesielt fokus på fastlegekrisen, på Sortland 7. og 8. mai 2018. Her samarbeider vi med KS Nordland 

og Fylkeslegen i Nordland, samt Nasjonalt senter for distriktsmedisin og kommuneoverlegeforum 

Vesterålen. 

 

IA-konferanse i juni 2018  
Det sjette IA-konferansen som NLF arrangerer for IA-rådet i Nordland er på Radisson Blu 4. og 5. juni 

2018. 

 

Oppvekstkonferanse under NORD-uka september 2018 

NLF har vedtatt å arrangere ei NORD-uke i forbindelse med Forskningsdagene 2018 og skal i den 

forbindelse arrangere en oppvekstkonferanse 24. og 25. september. Det arrangere samtidig et 

obligatorisk samfunnsmedisinsk kurs G hele uka og en planlegger åpne møter mm. Styret kommer 

med innspill og er aktivt med. Margit er styrets representant ifm med konferansen.  

 

Hurtigrutekonferansen 2018T 
Tove har sjekket muligheten for å ha konferansen på hurtigruta og de eneste mulige datoene er 24. – 

26. november 2018 på MS Finnmarken fra Trondheim til Tromsø. Det sjekkes også om Røros kan 

være et alternativ. Styret ønsker å ha styremøte ifm hurtigrutekonferansen. 

 

Ledersamling i januar  
Hedda deltar. Tove sjekker om man kan sende en observatør i tillegg.  

 

Kurskomitesamling i januar  
Kjell Arne og Anette deltar her. 

 

PCI-saken  
Saken skal opp på styremøtet 13. desember i Bodø. Det har vært mye debatt i media også denne 

gangen. 

 

Doktorinord.no  
Før jul kommer det et julemagasin i posten til alle medlemmer i Nordland og Finnmark. Til neste år 

satser det mest digitalt, men det er også ønske om en papirutgave før jul. NLF har annonseinntekter 

på nyhetsbrevene som stort sett sendes ut månedlig. Kommer også annonser på doktorinord.no. 

 

Nettkurs  
Tove orienterte om at EKG-kurset har hatt rundt 75 deltakere. Hjertekurset som ble arrangert 30.11 

hadde 25 deltakere. Nettkurs diabetes er godkjent med 6 timer og Ole Kristian har utvidet dette slik 

at vi kan søke det godkjent med 8 timer. Blir tilstedekurs i både hjerte og diabetes i 2018. Det er også 

igangsatt arbeid med KOLS-kurs og planlegges oppfølgingskurs på diabetes.  

 

 
 
 
 



Lokalforeningsledersamling og ansattsamling i november  
Bernard orienterte fra samlingen. Fastlegeordningen var i fokus. 

 

Tillitvalgtarbeid og forhandlerkorps 
Bernard Holthe, Salwan Al-Ani og Karin Nilsen hadde en diskusjonsmøte om dette arbeidet før 

styremøtet og kommer tilbake med forslag på organisering mm. 

 

Vararepresentant til landsstyremøtet 2018 
Ble ikke diskutert.  

 

Sak 30/17: Regionutvalg  
 

Regionutvalg Vest har valgt en modell der konserntillitsvalgt også er leder i regionutvalget. Dette kan 

være en god modell for Nord-Norge også. Har vært telefonmøter med leder i TLF og FLF. Helse Nord 

RHF inviterer til møte 12. mars 2018. 

 

Vedtak: 

NLF tar kontakt med sentralstyret der vi ber om at de tar initiativ til å få på plass et regionutvalg.  

 

Sak 31/17: Høringer  
 

Høring – forslag til endring i akuttforskriften 
 

Vedtak: 

Salwan skisserer et høringssvar basert på bl.a. høringssvar fra kommuneoverlegeforum Salten 

 

Høring - Landsstyremøtet 2018 - Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m. 
 
Vedtak:  

Margit utarbeider høringssvar og sender inn. 

 

Høring om endring i forskriftene om kommunenes helsefremmende og forebyggende 

arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjeneste  
 

Vedtak:  

Salwan sender høringssvar til T. Myrbakk som legger ut.  

Sak 32/17: Ny ansattrepresentant i Helse Nord  

Det skal utnevnes ny ansattrepresentant i styret for Helse Nord. Benjamin Storm redegjorde for 

prosessen. Styret diskuterte strategi ift å lage fellesliste eller egen liste.  

 

Vedtak: 

Frida sjekker muligheten for å få til ei felles liste. I og med at Sykepleierforbundet ønsker en mann inn, 

er det aktuelt å fremme forslag på konserntillitsvalgt inn som ansattrepresentant.  

 

 



Sak 33/17: Økonomi  

Pga revideringer av grunnkursene blir flere av kursene kortere, noe som betyr mindre inntekter. Det 

vil også tilkomme ekstra utgifter til revidering og oppfølging av kursene fremover med kursleder og 

observatør på alle grunnkurs. Anette og Kjell Arne skisserte hva dette vil bety for økonomien i NLF.  

Budsjettet for 2018 er et «kjernebudsjett» som bare inneholder kjente utgifter og inntekter på det 

tidspunktet budsjettet ble vedtatt (30.8.17). Konferansene i 2018 er ikke med her. Det lages budsjett 

på alle kurs og konferanser, og målsetningen er å gå i pluss på alle. Det forventes stor aktivitet på 

kurs og konferansefronten i 2018 

Regnskapsfirmaet vårt Ever jobber for å komme ajour, men det ventes ikke å være klart resultat før 

over nyttår. Styreleder og nestleder har nylig fått lesetilgang til Poweroffice.no. Styret bestemmer 

om andre også skal ha tilgang i tillegg til daglig leder og organisasjonssekretær.  

Det har vært jobbet med ansvars- og rollefordeling internt i styret og mellom styret, styreleder og 

sekretariatet, samt hva hva daglig leder har myndighet til ift økonomiske beslutninger.  

Vedtak: 

På styremøtet i februar 2018 vil man ha en bedre oversikt over økonomien i NLF, både ift 

regnskapsåret 2017 og for budsjettåret 2018.  

 

Sak 34/17: Medisinsk Filosofisk forum Nord  
 

Eirik Hugaas Ofstad deltok på denne saken og redegjorde for sine tanker rundt forumets fremtid. Det 

er mye arbeid og få å dele det på. Han vil søke tilskudd fra Nlsh og UIT, avdeling Bodø før nyttår for 

2016 og 2017. Søknad for 2018 og 2019 sendes over nyttår.  

 

Vedtak: 

Styret i NLF berømmer arbeidet som gjøres med MFFN og er positiv til å bistå både økonomisk og 

hjelpe til i arbeidet fremover. Det er ønske om å få et MFFN-møte i Narvik i 2018 i samarbeid med 

lokal komite. 

 

Sak 35/77: Sekretariat  
 

Tove og Anette er godt i gang med å planlegge kurs- og konferanseaktivitet for 2018 og ser at det er 

behov for å hente inn ekstrahjelp i travle perioder. Sekretariatet vil vurdere å kontakte NAV for å 

tilby arbeidstrening frem mot sommeren 2018, alternativt hente inn kursverter ved behov. Fra 

høsten 2018 ønsker man å se på muligheten for å hente inn en kontorlærling for 2 år som kan bidra 

merkantilt. Det økonomiske rundt dette må undersøkes. Saken legges frem for styret i februar. 

 

Det jobbes også med å finne gode systemer som sikrer kontroll og kvalitet på det som gjøres, og 

bedre kommunikasjon ift styret og kurskomiteen. Pga høy aktivitet i høst har dette arbeidet ikke vært 

prioritert høyt, men mye skal være på plass til neste styremøte. 

 

 
 
 
 
 



Sak 36/17: Eventuelt 
 

Fra Hedda om erfaringsmøter 
Hedda la fram «nudgingnotat» om gradert sykemelding fra Beate Brinchmann og om 

samhandlimgsmøter med spesialisthelsetjenesten etter modell fra Lofoten.  

Vedtak: 

Det sjekkes om dette kan godkjennes som møteserie for allmennmedisin. 

Retningslinjer for seksuell trakassering – fra Kristin Hovland 

Vedtak: 

Tas til etterretning.  

 

Tove Myrbakk 

Referent 

 

 


