
 

REFERAT FRA STYRESEMINAR 21. OG 22. SEPTEMBER 2018 

Tilstede: 

Karin Nilsen, Kjell Arne Helgebostad, Frida Andræ, Per-Cato Stenhammer, Benjamin Storm, 

Salwan Al-Ani, Irina Eide og Hedda Soløy Nilsen. Bernard Holthe deltok pr telefon dag en. I 

tillegg deltok Tove Myrbakk og Anette Holand Nilsen fra sekretariatet.  

Sak 20/17: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Ingen merknader. 

Sak 22/17. Orienteringssaker 

Helgelandssykehuset 

Utgikk 

Nordlandssykehuset v/Frida og Per Cato 

Per Cato Stenhammer orienterte. En del diskusjoner rundt arbeidsplaner og mye uklart når det 

gjelder spesialistutdanningen for LIS 1 og LIS2. LIS1-leger defineres konsekvent som praksisarbeidere, 

dvs i midlertidige stillinger. Per-Cato Stenhammer følger denne saken tett fremover. 

Dagsmøte om spesialistutdanning 2.11 i Bergen  

Per Cato Stenhammer deltar på vegne av Nlsh sammen med blant andre repr HR-avdelingen. 

Ledersamling 8. og 9. november – deltakelse fra styret og sekretariatet 

Hedda Soløy Nilsen deltar på middag dag 1 og hele dag 2. Viktig å bringe inn erfaringer med dårlig 

støtte fra JA-avdelingen for ønske fra NLF om å  fremme fagforeningssiden av Legeforeningen.  

 

Helsepolitisk konferanse 30.10 – 1.11 MS Finnmarken/Svinøya, Svolvær 

Viktig å få med FTV fra både Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, samt 

kommunehelsetjenesten. NLF har 15 plasser til rådighet her. Tove Myrbakk inviterer tillitsvalgte i 

kommunehelsetjenesten. FTV i styret mobiliserer på sykehusene.  

PCI-saken  

Saken er enda en gang utsatt, denne gangen til oktober. NLF har bevisst valgt å holde en lav profil i 

media i tillit til at Lars Vorland fortsatt støtter PCI-senter i Bodø og unngå unødvendig støy som 

ødelegger for samarbeidsklimaet fremover. Benjamin Storm har sendt brev til Vorland og bedt om en 

redegjørelse for bakgrunnen til ny utsettelse. 

Annonsering doktorinord.no 

Tove Myrbakk orienterte rundt annonsering i doktorinord.no, herunder muligheten til å få ledige 

stillinger for leger i Nord-Norge annonsert her. I septemberbrevet hadde doktorinord.no sin første 

ledige stillingsannonse.  

Utveksling til Nordland med Norsk Medisinerstudentforening 

Saken sendes videre til studentrepresentantene Nora Jamissen og Karoline Jenssen som tar saken 

opp med studieadministrasjonen i Bodø. 

 



Sak 23/17: Kurs-, konferanse- og møtevirksomhet 2017/2018 

 

Styreleder Hedda Soløy Nilsen innledet med å si noen om det tidligere styrets tanker om arbeidet 

med kurs-, konferanse og møtevirksomheten fremover. Styret er økonomisk ansvarlig og har også 

arbeidsgiveransvar overfor de ansatte i sekretariatet. Kjell Arne Helgebostad refererete fra møtet i 

kurskomiteen som var tidligere på dagen. Mye av aktiviteten for 2018 er allerede på plass, og 

forpliktelser ift grunnkurs og akuttmedisinkurs bestemmer mye for hva som bør prioriteres. Det er 

mange endringer på gang ift grunnkursene som skal revideres. Grunnkurs A og D må revideres, og B-

kurset er under revisjon sentralt. Dette blir en arbeidskrevende prosess for kurskomiteen, og 

prioriteres sterkt i 2018.  

Fremover undersøkes det om Nordland Legeforening kan være aktuell som arrangør ved kurs for LIS1 

og LIS 2, samt ifm de obligatoriske kursene i spesialistutdanningen i psykiatri.  

Vedtak: 

Kurskomiteen lager et budsjett for de ekstra utgiftene som revidering av kursene vil medføre og  

leveres styret. Tas av styrets disposisjonspott for 2018.  

Andre kurs som prioriteres i 2018 er akuttmedisinkursene som en er forpliktet til, og tilstedekursene 

til nettkurs EKG og diabetes. 

Det er behov for en samleside/kalender  over alle aktiviteter i Nordland Legeforening, samt andre 

arrangementer/kurs/møter som er aktuelle for våre medlemmer. Siden legges ut på  

www.legeforeningen.no/nordland 

Høsten 2017 

I 2017 arrangeres det i høst:  

Turnuslegekurs  

Grunnkurs B i allmennmedisin og obligatorisk kurs G i samfunnsmedisin 25. til 29.9.  

Akuttmedisinkurs for indremedisinere 1. – 3.11  

Dagskurs i hjerte- og koronarsykdom 30.11.  

Akuttmedisinkurs for legevaktspersonell  23. og 24. november.  

 

Nettkurs  

Nettkurs diabetes 8 timer er straks ferdig og søkes godkjent. Klart for påmelding i løpet av høsten. 

Kan komme enda et nettkurs diabetes til våren. Nettkurs KOLS med fagansvarlig Terje Tollåli er i 

startgropa, og kanskje kan et dagskurs KOLS legges til høsten 2018 eller våren 2019. Nyremedisin - 

må finne fagansvarlig med tid og evne til formidling. Det foretrekkes lokale fagansvarlige for å 

fremme Nordland som kompetansefylke. 

Kurs og konferansen 2018 

Akuttmedisinkurs 

Det planlegges tre akuttmedisinkurs i 2018. Det første i Narvik i februar. Dato for kursene i Bodø 

avklares med anestesiavdelingen på nordlandssykehuset som er samarbeidspartner. 

Grunnkurs 

Grunnkurs B i mars og juni er booket. Avklares om høstkurs etter revidering av kurset. Om 

revideringen skjer tidligere må kurset revideres tidligere.  

Grunnkurs A og D skal revideres og planlegges arrangert i 2018.  



Turnuslegekurs arrangeres på vegne av Fylkesmannen i mars og september.  

Det avklares om det skal arrangeres IA-konferanse i 2018 før nyttår. Kan bli juni eller oktober.  

Rekrutterings- og stabilieringskonferanse 

I juni 2018 planlegges det en rekrutterings- og stabiliseringskonferanse lagt til Vesterålen. 

Kommuneoverlegeforum i regionen er lokal «komite» i samarbeid med Nasjonalt senter for 

Distriktsmedisin, Fylkeslegen i Nordland og forhåpentligvis KS Nordland. Bør også koble på 

Regionrådene i Nordland for å få med politisk og administrativ ledelse i Nordlandskommunene.  

Samfunnsmedisinsk kurs G arrangeres samme uka som NORD-uka.  

NORD-uka 2018 

På NORD-uka planlegger en å legge en helsekonferanse 26. og 27.9 2018 i samarbeid med Helse 

Nord, Forskningsdagene 2018  med flere. Tema for forskningsdagene neste år er «Oppvekst» med 

underpunkt velferd, utdanning, IKT og helse. Møte med Kristian Fanghol 27.9.  

Vedtak: 

Margit Steinholt deltar i komiteen fra styret. 

Dagskurs ifm nettkurs  

Det planlegges dagskurs i diabetes og hjerte- og koronarsykdom som oppfølger til nettkursene i 

oktober.  

Sistehjelp 

Kurs i «Sistehjelp» kan legges til 2018 om det er kapasitet i sekretariatet til det. Egen komite arbeider 

med dette. Benjamin Storm og Tove Myrbakk følger opp dette. 

Medlemsmøter 

Unge leger sliter og det er behov om for mer informasjon om hvordan en håndterer stress og 

utbrenthet.  

 

Vedtak: 

Det legges opp til et medlemsmøte til Narvik om stress og utbrenthet våren 2018 og evt i Bodø høsten 

2018. Tove Myrbakk følger opp møtet i Narvik i samarbeid med Bernard Holthe 

Medisinsk filosofisk forum 

MFFN har månedlige møter i Bodø. Leder Eirik Hugaas Ofstad inviteres på styremøte 7.12 for å 

orientere hvordan han ser for seg å integrere forumet i NLF. Viktig at medlemmer i nord og sørfylket 

får ta del i disse via streaming eller at møtene flyttes litt på. 

 

Sak 23/17: Regionutvalg Nord 

Styret diskuterte strategi for å få på plass et representativt utvalg for Nord-Norge.  

Vedtak: 

Leder Hedda Soløy Nilsen tar kontakt med Jon Helle for å diskutere om sentralstyret kan bistå her. 

Styret ønsker fire FTV i utvalget for å sikre at alle HF-ene er representert. NLF ønsker også to 

allmennleger for å sikre Ofoten representasjon da AF-plassen er «brukt opp» av lederne i TLF og FLF 

som er AF-medlemmer. Forslag til kandidater til de ulike plassene i utvalget ble diskutert og vil bli 

oversendt når prosessen med nytt regionutvalg er kommet i gang.  



SAK 24/17: Høringssaker 

Høring om endring i forskriftene om kommunenes helsefremmende og forebyggende abeid i 

helsestasjon- og skolehelsetjeneste  

 

Vedtak: 

Kjell Arne Helgebostad, Karin Nilsen og Salwan Al-Aniser ser på denne og sender styret evt. forslag til 

høringssvar. 

Høring om NOU 2027:12:  Svikt og svik – gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, 

seksuelle overgrep og omsorgssvikt.  

 

Vedtak: 

Hedda Soløy Nilsen ser på den offentlige utredningen og ser om NLF bør sende høringssvar. 

 

Sak 25/17: Tillitsvalgtarbeid og forhandlerkorps 

 

Vedtak: 

Karin Nilsen, Bernard Holthe og Salwan Al-Ani utgjør tillitsvalgtkorpset for kommunehelsetjenesten i 

styret. Medlemmer som har konflikt eller trenger rådgivning tar kontakt med dem. Det arrangeres et 

kveldsmøte med tillitsvalgte både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten med jurist fra 

JA-avdelingen og evt. noen fra sentralstyret eller yrkesforeningene til våren 2018. Møtet kan 

streames og følges av tillitsvalgte i nord- og sørfylket.  

 

Sak 26/17: Styrearbeid videre 
 

Styret diskuterte hvordan arbeidet i styret skal organisere og prioriteres fremover. Diskusjon rundt 

arbeidet i styret fremover og ble enig om seks punkter som prioriteres i neste toårsperiode. 

- Bli mer robust 

- Mer fokus på fagforeningsarbeid 

- Ny spesialistutdanning 

- PCI-saken 

- Ny lov om psykisk helsevern 

- Rekruttering til fastlegeordning 

Praktisering av praksiskompensasjon i styret ift deltakelse på kurs og konferanser 

Nordland har en policy på å betale praksiskompensasjon for deltakelse på styremøter og når 

styremedlemmer deltar på møter som representant fra styret. På kurs og konferanser gis det ikke 

praksiskompensasjon.  

 

 

 

 



Sak 27/17: Møteplan videre mm 

Det jobbes i sekretariat med å få styret og kurskomiteen på Office 365 slik at de har tilgang til 

nødvendige dokumenter og kan jobbe mer effektiv sammen internt og sammen med sekretariatet.  

Møteplan: 

Torsdag 7. desember – styremøte fra 14 – 18 og fellesmøte med lutefisk fra kl. 19.00 

Torsdag 15. februar styremøte fra kl. 12.00 – 17.00. Starter med lunsj. 

Torsdag 3. mai styremøte fra kl. 12 – 17. Start med lunsj.. 

 

Tove Myrbakk 

Referent  

 

 

 


