
Referat fra styremøte i Nordland Legeforening 3. desember 2015 på 
Scandic Havet, Bodø 
 
Tilstede: 
Benjamin Storm, Espen Waage Skjeflo, Stian Holmvik, Barbara Baumgarten-Austrheim, Trude 
Hansen, Morten Juul Sundnes, Randi Sjøvold, Ellisiv Svendsen og Klaus Becker. I tillegg møtte 
Lena Stemland og Tove Myrbakk fra sekretariatet. 
 
Forfall: 
Kirsten Toft, Margit Steinholt, Hedda Soløy-Nilsen og Irina Eide.  
 

Sak 20/15: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 

Godkjent uten merknader. 

 

Sak 21/15: Orienteringssaker 

                    
Prosjekt nye Helgelandssykehuset: 

Klaus Becker orienterte. Litt uklart når fase II i prosjekt nye Helgelandssykehuset er i gang, 
men regner med rundt februar 2016.   
Nordlandssykehuset:  

Benjamin Storm orienterte. Frem til nyttår er han foretakstillitsvalgt for OF. Hedda Soløy-
Nilsen tar over 1.1.16, og B. Storm er da vara. Han er ikke frikjøpt pr. tiden. 
Nordlandssykehuset mangler en del klinikktillitsvalgte, og det er i dag ingen 
foretakstillitsvalgt for YLF.  Det er problematisk, spesielt med tanke på at 2016 er et 
hovedforhandlingsår, og det må påregnes tøffe forhandlinger.  Økonomi er fremdeles et 
sentralt tema i foretaket. Tverrgående klinikker er innført inkl. Lofoten og Vesterålen med 
ledere som sitter i Bodø.  Sammenslåinger på avdelingsnivå på gang. 
Fra lokalledersamling/ansattsamling: 

Margit Steinholt deltok da Stian Holmvik ikke hadde anledning. For første gang var det også 
en del for ansatte i sekretariat utenom Legenes Hus.  
Fra høstens aktiviteter: 

Emnekurs i barne- og ungdomspsykiatri i september 
Grunnkurs A og D i allmennmedisin i september 
Obligatorisk kurs G i samfunnsmedisin i september  
Grunnkurs B i allmennmedisin i oktober 
Helsepolitisk konferanse for Midt-Norge og Nord-Norge i oktober 
IA-konferansen «Arbeid er godt for psyken» i oktober 
Filosofisk forum med Ingvard Wilhelmsen i samarbeid med MFFN 
Nyfødtmedisinske prosedyrer i oktober 
Pasientkommunikasjonskurs i november 
Debattmøte om «Friske pasienter og feige leger» 
Akuttmedisinkurs for indremedisinere i november  
Om planlagte kurs/konferansen 2016  

Tove M og Lena S. orienterte om planlagte kurs/konferanser/møter i 2016: 



Grunnkurs B i allmennmedisin i januar 
Akuttmedisinkurs for allmennleger i februar i Narvik 
Grunnkurs B i allmennmedisin i mars 
Grunnkurs C i allmennmedisin i april 
Mediekurs for leger i april/mai 
Obligatorisk kurs D i samfunnsmedisin i april på Røst 
Grunnkurs B i allmennmedisin i juni 
Årsmøte og debattmøte august/september 
Landsmøte i mai i Oslo 
Obligatorisk kurs G i samfunnsmedisin i september 
Konferanse i helsejournalistikk i september i Oslo 
IA-konferanse i oktober 
Regionsutvalg Nord:  

Stian H. orienterte. Det er ikke kommet et utvalg på plass ennå, men Paul Olav Røsbø, leder 
av FLF har sagt seg villig til å være leder. De tre lokalforeningslederne skal møtes og prøve å 
få til et snarlig møte. Det skal også velges ny ansattrepresentant i styret for Helse Nord RHF. 
Ulrika Larsson er nå konserntillitsvalgt og kan være villig til å gå inn i styret om hun får med 
seg en vara fra somatikken. Kvinnslandsutvalget skal på tur nordover i februar 2016, og 
regionsutvalget har tatt kontakt med sekretariatet deres i HOD for å få til et møtepunkt. 
Engasjement i forbindelse med klimatoppmøtet i desember: 

Det ble sendt ut pressemelding med tre forslag til individuelle klimatiltak; gå eller sykle på 
jobb en dag i uka, en kjøttfri dag i uka og kutte flaskevann. 
NLF i media:  

I høst har NLF vært mye i media, hovedsakelig med leder. God dialog med media for tiden. 
Doktor i Nord: 

Tove M. orienterte. DiN 2-15 kommer før jul.  
 

Sak 22/15: Økonomi/sekretariat  
 
Lena S. orienterte. Ikke alle honorarkrav mm er kommet, men der foreløpige oversikten viser 
at foreningen vil gå med et godt overskudd for 2015. En del av dette bør plasseres i banken 
for å øke egenkapitalen.  
Heidi Pedersen avslutter sitt prosjektengasjement 31.12.16. Utpå nyåret jobbes det med å få 
på plass en regnskapskyndig person som også kan bistå på kurs fremover.  

 

Sak 23/15: Nettkurs 
 
Prosjektplan er sendt i egen epost til styret. Første kurs ut er EKG for ikke-kardiologer. Det 
har vært møte med overlege Anders Hovland på Nordlandssykehuset som har sagt seg villig 
til å være fagansvarlig. Fastlege og journalist Ole Kristian Losvik har ansvaret for 
rammeutviklingen på kursene. 
 
Vedtak: 

Styret bevilger inntil kr. 150 000 kroner til oppstart av prosjektet. Det er ønskelig at det meste 

av inntjeningen går til å finansiere nye kurs.  

 

Sak 24/15: Ny nasjonal helse- og sykehusplan – strategi fremover  



 
Styret diskuterte planen og hvordan NLF skal håndtere dette fremover. Det er ulike 
meninger i styret om behovet for akuttkirurgi ved enkelte lokalsykehus, men enighet om at 
en evt. nedbygging må ses i sammenheng med ambulansetjenesten. Telemedisin og en 
mulig påbyggingsmodul i akuttkirurgi ble også diskutert.  
 
Vedtak: 

Nordland Legeforening står bak landsstyrets vedtak om at det skal være akuttkirurgi på alle 

lokalsykehus. NLFs rolle videre blir å følge saken gjennom sine representanter i 

regionsutvalget og legge til rette for å få frem de faglige vurderingene som er vesentlige.  

 
 

Sak 25/15: Høringer  
 
Høring: På ramme alvor – alvorlighet og prioritering  

 

Vedtak: 

NLF leverer ikke høringsuttalelse her. 

 
Høring: Med åpne kort – forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse- og                  

omsorgskomiteen  

 
Vedtak: 

Stian og Benjamin forfatter et høringssvar. 

 
Høring: Landsstyremøtet 2016 – synspunkter på vinkling av helsepolitisk debatt og aktuelle 

saker  

 
Vedtak: 

NLF leverer ikke høringssvar her. 

 

Høring fra Helse Nord: Helse Nords nye forsknings- og innovasjonsstrategi 

 

Vedtak: 

Espen Waage Skjeflo skriver høringssvar på denne. 

 

Sak 26/15: Søknad om arrangementsstøtte til Norsk Akuttmedisinsk forum  
 
Vedtak: 

NLF støtter arrangementet med 5000 kroner. 

 

Sak 27/15: Arbeidsmøte til våren  

 
Styret diskuterte hvor/når det er mulig å få til et arbeidsmøte i 2016 for å få se aktiviteten i 
NLF over litt lengre sikt.  
 
Vedtak: 



Styret ønsker å ha et arbeidsmøte i april, kanskje uke 17. Tove M. sjekker muligheten for å ha 

møtet i Steigen, på Røst eller i Stockholm. Styret ønsker at en fra styret utenom leder deltar 

på landsstyremøtet i mai som observatør. 

 

 

 

 

Sak 28/15:  Eventuelt 
 
Benjamin S. mener at det er problematisk at pasienter som tilhører Nordlandssykehuset 
nedslagsfelt ikke gis tilgang til primær PCI behandling og tidlig angiografi ifbm hjerteinfarkt.  
Sett i lyset av nasjonale og internasjonale retningslinjer, som anbefaler tidlig primært PCI 
frem for trombolyse ved STEMI, anbefalinger om tidlig angiografi ved både STEMI og 
NSTEMI, en økende befolkningsalder og transporttiden for nordlandspasienten til angio 
intervensjon ved UNN, mener Benjamin at et PCI tilbud burde etableres ved NLSH Bodø. 
 
Vedtak:  

Styret ved leder gjør en henvendelse til Helse Nord og etterspør en plan for moderne 

hjertekar-behandling for Nordland. Dette gjøres i samarbeid med det kardiologiske miljøet 

på Nordlandssykehuset. 

 
Sak om betaling av lege på ambulanse  

Randi S. tok opp saken. 
 
Vedtak: 

Saken sendes til regionsutvalget som ber Helse Nord lage retningslinjer for hele regionen.  

 
 
Tove Myrbakk 
Referent 


