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Årsmelding for Nordland legeforening  
29. august 2020 til 26. august 2021 

 
 

 
       

1. Styret  
 
Styret har i perioden bestått av:  
 
Leder: 

Ulrika Larsson 
 

Styremedlemmer: 
Ingeborg Steinholt (Sandnessjøen) 

Bjørn Lio (Mo/Bodø) fram til 31.12.20 

Mikael Slotvik (Brønnøysund) varamedlem til 31.12.20 og fast styremedlem fra 1.1.20  
 

Varamedlemmer: 
Mikael Slotvik (Brønnøysund (frem til 31.12.20) 

Espen Waage Skjeflo (Bodø) - en kort periode frem til han ble LVS-representant 
 

Overlegeforeningen:    
Frida Andræ, FTV Nordlandssykehuset(Bodø) 

 
Yngre legers forening:   

Ingrid Adriansen, FTV Nordlandssykehuset (Bodø) 

vara: Julie Nossen, Nordlandssykehuset (Bodø) 

 
Allmennlegeforeningen:   

Bernard Holthe (Narvik) - nestleder 
Vara: Laila Didriksen (Gildeskål) 
 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid: 
Mette Røkenes (Sortland) 
 
Praktiserende spesialisters landsforening: 
Irina Eide, Praktiserende spesialisters landsforening (Bodø) 
 
Leger i vitenskapelige stillinger: 
Espen Waage Skjeflo (Bodø) 

 
Norske medisinstudenters forening:  

Martine Sandnes (Bodø) 

Marie Jørgensen/Marie Thomassen, vara (Bodø  



 
Fra kurskomiteen: 
Barbara Baumgarten-Austrheim (Hadsel) 

 
Kollegial støttegruppe 
 
Lasse Djerv, leder frem til mai 2021 

Anne Karin Forshei, Brønnøysund, leder frå mai 2021 
Karl Børre Andersen, Narvik 
Åse Valla, Korgen 
Liv-Randi Flatøy, Bodø 
Oddgeir Skoglund, Gravdal 
Ellen Birgitte Pedersen, Øksnes 

 
Valgkomite 2019 - 2021 

 
Rolv Jørgen Bredesen, Sømna  

Liv Randi Flatøy, Bodø  
 

Aktivitet i perioden 

I forbindelse med årsmøtet 30. august ble Kristoffer Endresen, overlege ved mikrobiologisk 
avdeling på Nordlandssykehuset, kåret til årets Nordlandsdokter. Prisen fikk han for sitt 

bidrag til god håndtering og godt samarbeid, både mellom legene i Nordland, og med andre 
ansatte i helsetjenesten under pandemien. Spesielt har legene i kommunehelsetjenesten 
opplevd godt og fleksibelt samarbeid og fått god veiledning i en utfordrende tid. Endresen 
har også bidratt med engasjert undervisning i flere ulike fora for leger. 

Det har vært avholdt 7 styremøter i perioden. På grunn av pandemien har det vært digitale 
møter helt fram til høsten 2021. I tillegg har det vært digitale arbeidsmøter der leder, 

nestleder og sekretariat har forberedt møter og aktivitet. Noen høringssaker og andre saker 
er behandlet via epostutveksling.  

Pandemien har også satt sitt preg på all annen aktivitet i Nordland Legeforening. Arbeidet 
som ble satt i gang våren 2020 bidro til man sto godt rustet til å arrangere gode digitale 

kurs, møter og seminarer gjennom hele perioden. Årsmøtet 2020 ble arrangert digitalt.  

26. oktober var det streikestand i Narvik der nestleder Bernard Holthe deltok sammen med 

lokale leger som var uttatt til streik. Dagen etter var det stand i Glasshuset i Bodø der blant 
andre Nmf-representant Åshild Norbotten og tillitsvalgt i Bodø Marius Edvardsen deltok. I 

forbindelse med streiken samlet sekretariatet inn legehistorier som ble presentert under 
stand og lagt ut på FB. Noen av disse ble publisert av Allmennlegeforeningen og i Doktor i 

Nord. 

6. januar hadde leder, nestleder og sekretariat møte med representanter fra Senterpartiet. 
Tema var fastlegekrise, bygging av for små sykehus og psykiatri. 



17. mars arrangerte kollegial støttegruppe og sekretariatet et digitalt seminar om 
stressmestring og egenhelse for alle medlemmer med Reidar Tyssen som foreleser. Anne 
Karin Forshei leder seminaret og orienterte også om støttegruppa og Villa Sana. 24. mars ble 

dette fulgt opp med et eget seminar for fastleger, leder av Åse Valla.  

27. april deltok leder, nestleder og sekretariat på møte med Nordlandsbenken på Stortinget. 
Her frontet de saker som krisen i fastlegeordningen, bygging av for små sykehus og 

utfordringer med rekruttering og stabilisering av psykiatere. 

 

2. Sekretariat 

Sekretariatet har fortsatt kontorer på Mørkved. Tove Myrbakk er daglig leder og eneste 

ansatt i sekretariatet. 

I tillegg leies det tjenester fra Ole Kristian Losvik inn som ansvarlig for blant annet 
kurssystem, administrativ/teknisk bistand til sekretariatet og nettkursutvikling.  

  

3. Regionutvalget i Nord-Norge 
 
Leder i styret Ulrika Larsson har også denne perioden ledet regionutvalget i Nord-Norge. 
Frida Andræ, FTV OF, Nordlandssykehuset er med fra Nordland. Etter at Ingemar Pedersen,  

FTV YLF  Helgelandssykehuset gikk av har Margit Steinholt, FTV OF Helgelandssykehuset 
deltatt på noen av møtene. Det har vært arrangert tre møter i perioden. På to av disse har 

RU møtt ledelsen i Hele Nord. Her har aktuelle regionale saker vært tatt opp.   
 

4. Regionalt samarbeid 
 
Det har vært lite regionalt samarbeid i perioden. Den helsepolitiske konferansen ble avlyst 

høsten 2020 og vil heller ikke arrangeres høsten 2021. Planen er at konferansen arrangeres 
høsten 2022 i Alta.  

 
5. Medlemskommunikasjon 
 
Doktor i Nord, FB og legeforeningen.no er hovedkanalene for medlemskommunikasjonen i 

NLF. Det er opprettet en lukket FB-gruppe for medlemmer i NLF i tillegg til den åpne siden.  
Det satses på medlemsbrev med aktuelle foreningsnyheter sendt ut via legeforeningen.no. 

Kommunikasjonsarbeidet må dessverre nedprioriteres etter nedbemanning og økt 
kursvirksomhet. Det jobbes kontinuerlig for å få gode kronikkforfattere og flere 
redaksjonelle saker. Ingeborg Steinholt representerer styret i redaksjonen. 
 

6. Medlemsmøter og tillitsvalgtaktivitet 

3. november ble det arrangert medlemsmøte i Mosjøen der noen deltok fysisk og noen 
digitalt. Et lokalt oppbluss av smitte på Mo hindret flere medlemmer å møte fysisk. Anne 
Karin Rime, leder av Overlegeforeningen, ledet møtet.  



21. oktober ble det arrangert digitalt medlemsmøte for medlemmer i 
Allmennlegeforeningen der leder i AF Nils Kristian Klev deltok sammen med nestleder 
Bernard Holthe. 

16. november ble det arrangert digitalt medlemsmøte om pensjon for selvstendig 

næringsdrivende og offentlig ansatte.  

3. mai ble det arrangert minikurs for tillitsvalgte i kommunehelsetjenesten med jurister fra 

JA-avdelingen.  

 

7. Andre aktiviteter 

 

Det ble arrangert digital lokalforeningsseminar i november. Der deltok Ulrika Larsson og 
Tove Myrbakk. På digitalt landsstyremøte i juni 2021 var Ingeborg Steinholt delegat fra 

styret. På dette landsstyremøtet var Nordland godt representert via yrkesforeningene med 
Bernard Holthe (AF), Frida Andræ (OF), Ingrid Adriansen (YLF) og Ulrika Larsson RU Nord). 
Gledelig var det også at landsstyret vedtok å gi Bodø vertskapsrollen for landstyremøtet 6. 
og 8. juni 2023. 
 

8. Kurs og konferanser 
 
Kurskomiteen har i perioden bestått av: 

 
Barbara Baumgarten-Austrheim (leder) 

Eirik Hugaas Ofstad 
Nora Vaag Miller  
Eldbjørn Furnes 
Martin Strøm Nilsen 
Jan Håkon Juul 

Anita Husveg kom inn i kurskomiteen desember 2020.  
 

I perioden har det vært arrangert mange kurs.  
 

Høsten 2020 ble det arrangert grunnkurs C, dagkurs i lungesykdommer og emnekurs i 
kognitiv atferdsterapi. I 2021 har det til nå vært arrangert grunnkurs B, grunnkurs D, kurs i 

legevaktsmedisin for LIS1, grunnkurs A, emnekurs i hodepine og grunnkurs C. 
 

Alle kurs har vært arrangert digitalt. Tilbakemeldingene fra deltakerne er særdeles bra og 
viser klart at det er det mulig å arrangere gode kurs digitalt. Disse erfaringene vil 

kurskomiteen ta med seg i den nye normalen og ser på muligheten for både å arrangere 
heldigitale kurs og hybridkurs.  

 
Barbara Baumgarten-Austrheim hadde innlegg om digitale kurs på samling for 
kurskomiteene i januar 2021. NLF har arrangert langt flere digitale kurs enn andre 
lokalforeninger i perioden og har lært veldig mye.  
 



Nordlandsuka 2021 i Bodø er under planlegging og det satses på 8 kurs fra 20. til 25. 
september. Det er utarbeidet logo og jakke/genser bestilles til kursledere og andre som 
bidrar under uka. I utgangspunktet planlegges det for fysiske kurs, men komiteen prøver 
også ut hybridkurs og har valgt grunnkurs B til dette. 
 
 

9. Kollegial støttegruppe 
 
Anne Karin Forshei har overtatt som leder etter Lasse Djerv som har ledet dette arbeidet i 

rundt 20 år. Støttegruppe var med og arrangerte seminar om stressmestring og egenhelse 
for medlemmene i mars 2021. 

 
10. Økonomi 
 

Nordland Legeforening evnet å omstille seg da pandemien stoppet det meste av fysisk 
aktivitet i mars 2020. Mange digitale kurs med god deltakelse har sammen med 

årsmøtevedtatt ekstrakontingent gitt foreningen et  bra overskudd for 2020. Sammen med 
overskuddet for 2019 har man fått dekket opp for underskuddene i årene 2017 og 2018.  

 
Fra 2022 vil det være mer normal drift med fysiske kurs og færre deltakere. 2017 viste at 

ting kan snu fort med få deltakere på grunnkurs og liten inntjening. Vi har likevel stor tro på 
at det er mulig å finne en nisje for NLF med hybridkurs og heldigitale emnekurs som vil 

kunne minske sårbarheten noe ift inntjening på kurs.  
 
 
Regnskapet er avgitt under forutsetning for videre drift. 
 
 
Styret i Nordland Legeforening 
Bodø, den 26. august 2021 
 

 
…........................................................                          …......................................... ................ 

Ulrika Larsson (leder)                                                     Bernard Holthe   
 

 
…........................................................                         ….......................................... ............... 

Mikael Slotvik      Ingeborg Steinholt 
 

 
…........................................................                          ….......................................................   
Frida Andræ        Ingrid Adriansen 
 
 
…........................................................   ………………………………………………………  

Mette Røkenes     Espen Waage Skjeflo 
 



 
………………………………………………………   ………………………………………………………  
Irina Eide      Åshild Norbotten        
 


