
Referat fra arbeidsmøte i Nordland Legeforening 18. og 19. april 2016  
Sted: Skagen Gård, Bodø 
 
Tilstede: 
Margit Steinholt, Benjamin Storm (kun 18.4), Hedda Soløy Nilsen (kun 18.4), Randi Sjøvoll, 
Morten Juul Sundnes, Trude Hansen og Barbara Baumgarten-Austrheim. 
 
Forfall:  
Irina Eide, Stian Holmvik og Espen Waage Skjeflo. 
Møtet starter kl. 17.00 den 18.4 og avsluttet til lunsj 19.4 kl. 12.00. 
 
I tillegg deltok Ulrika Larsson, konserntillitsvalgt i Helse Nord, Ole-Kristian Losvik, 
fastlege/journalist og leder av kurskomiteen Eirik Hugaas Ofstad på deler av møtet. 
 

Sak 8/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 

Godkjent uten merknader. 

 

Sak 9/16: Orienteringssaker 
 
Helgelandssykehuset: 
Klaus Becker, FTV, orienterte styret skriftlig i forkant av møtet.  
Nordlandssykehuset: 
FTV Hedda Soløy Nilsen og FTV Benjamin Storm orienterte om aktuelle ting i HF-et. 
Møte med tillitsvalgte i Festsalen på Nordlandssykehuset 30.5  
Hedda Soløy Nilsen har leid festsalen til 30.5 fra klokka 16.00. Det blir styremøte fra klokka 
16.00, og møtet med de tillitsvalgte starter 18.30. Christer Mjåset deltar på begge møtene. 
Møte om NPS-historie i begynnelsen av juni 
Hedda Soløy Nilsen og Knut Kjerpeseth er sentrale i planleggingen. Møtet blir 8. juni i 
Stormen. Søkes om samarbeid med Nordlandssykehuset. Tema «Arbeidets betydning for 
psykisk helse» og viser en viktig del av «asylets» historie. Møtet skal være en gave til 
Byjubileet og er åpent for byens befolkning. 
Helsepolitisk konferanse på hurtigruta 
Tove Myrbakk orienterte om foreløpig program.  
Åpent møte ifm med årsmøte 25.8 om «Sistehjelp»  
Saken ble utsatt da Benjamin Storm, som er ansvarlig, kun deltok 18.4. Tove Myrbakk 
samarbeider med Benjamin om møtet. 
Årsmøte og Nordlandsdokter`n 2016 
Styret diskutere aktuelle kandidater. 
Helsejournalistikk-konferanse 5. og 6.9.16 
Tove Myrbakk orienterte. Komiteen satser på at det skal være klart for påmelding i løpet av 
mai, men mangler fremdeles litt for å komme i mål ift budsjett.  
Valg av ansattrepresentant i Helse Nord  
Ulrika Larsson og Margit Steinholt orienterte om prosessen som har vært veldig 
arbeidskrevende. Det er nå enighet om listesamarbeid, og Fredrik Sund er inne på fast plass, 
mens Ulrika er på 5. vara.  
Kurs vår og høst 
Tove Myrbakk orienterte. Det har vært en travel vår, og høsten blir ikke mindre travelt. 7 



grunnkurs i allmennmedisin, to obligatoriske kurs i samfunnsmedisin, flere akuttmedisinkurs 
og flere kliniske emnekurs. Se www.nordland-legeforening.tremed.no/kurs for mer spesifikk 
informasjon. 
Besøk fra Legenes Hus og planer og ny forretningsmodell ift kurs, møter og konferanser  
Tove Myrbakk orienterte om prosjektet. Erik Holm Melby fra Legeforeningen var på besøk i 
sekretariatet 30.3, og ble orientert om NLFs modell på kurs og konferanser. Han vil ha oss 
med i det videre prosjektet, og Tove Myrbakk deltar på et møte 27.5 etter landsstyremøtet. 
Etter forslag fra oss er også Eirik Hugaas Ofstad og Ole Kristian Losvik invitert med i 
prosjektet.   
Doktor i Nord 1-16 
Det har vært svært travelt og lite er planlagt ift DiN som skal ut i juni. Styret bes om å være 
aktiv med å skrive, samt sende forslag på tema og personer som kan være verd å ha fokus på. 
IA-konferansen flyttet til mars 2017 
Pga nasjonal folkehelsekonferansen i Bodø i oktober flyttes IA-konferansen til mars neste år. 
NLF er arrangør på vanlig vis. 
Utvikling av 2.0-versjonen av kurssystemet – forsinkelser 
Tove Myrbakk orienterte om forsinkelser i 2.0-versjonen, som er videutvikling av 
kurssystemet. Office Link lover at systemet skal være klar til testing før sommerferien. 
Resolusjon fra Oslo Legeforening om flyktningesituasjonen sett ut fra helse- og 
menneskerettighetsperspektiv 
Margit Steinholt orienterte om resolusjon fra Oslo Legeforening, og har støtte i styret til å gi 
verbal støtte til forslaget fra OLF på landsstyremøtet.  
 

Sak 10/16: Sekretariat 
 
T. Myrbakk orienterte om stå i sekretariatet.  
 

Sak 11/16: Midlertidige endringer i styret/valg av vara til landsstyremøtet 
 
Stian Holmvik er sykemeldt, og regner med å være delvis ute av drift frem til 1. juni. Styret 
må derfor velge en vara for ham til landsstyretmøtet.  
 
Vedtak: 

Margit Steinholt velges som vara for Stian Holmvik på landsstyremøtet, og deltar som delegat 

for NLF. Hun går også inn i Stians funksjon som leder ut mai, men pga verv som styremedlem 

på Nordlandssykehuset kan hun ikke fungere lenger enn det. Om det er behov for ytterligere 

rokkeringer vil Morten Juul Sundnes og Randi Sjøvold tre inn ad-hoc. 

Morten Juul Sundnes ser på muligheten for å dra på landsstyremøtet som observatør. Vara 

for ham er Barbara Baumgarten-Austrheim.  

 

Sak 12/16: Regionsutvalg – veien videre 
 
Styret diskuterte saken. President Marit Hermansen har kalt partene inn til møte medio juni. 
Styret tror det kan være en god ide at legeforeningen sentralt inviterer alle de tre styrene i 
nord til et møte som å se på fremtidige samarbeidsmuligheter. 
 
Frem til juni fortsetter arbeidet med hurtigrutekonferansen i regi av RU, så tar styret stilling til 
veien videre etter møtet med presidenten. 
 



Sak 14/16: Økonomi 
 
Regnskap for 2015 er ikke klart, men vil gå med et stort overskudd. Revidering av budsjett for 
2016 gjøres på styremøtet i forbindelse med årsmøtet i august. 
 

Sak 15/16: NLF 2016 – 2020  
 
Nettkurs – muligheter og utfordringer 
Ole Kristian Losvik innledet til debatt. EKG-kurs, med to nettkursbolker, er under 
planlegging. Den første bolken skal være klar medio august slik at deltakere på tilstedekurs i 
hjertelidelser og koronarsykdom i september kan ta dette i forkant. Kursene er godkjent i 
allmennmedisin foreløpig. 
En videre satsing på nettkurs vil kreve investeringer i kursplattform mm., men O K Losvik, 
Eirik Hugaas Ofstad og flere i styret har tro på at NLF vil få positiv uttelling også økonomisk. 
 
Vedtak: 

Styret ser store muligheter med nettkurssatsingen og ønsker at det jobbes videre med dette. 

 
Grunnkurs 
Det er uklart når det blir endringer i grunnkursene, men det som er klart er at de blir kortere 
og skal omarbeides. NLF følger utviklingen nøye slik at vi kan tilpasse oss endringene fort. 
 
Etterutdanning for sykehusleger 
Eirik Hugaas Ofstad orienterte om arbeidet i gruppen han har være med i.  
 
Faglige nasjonale konferanser – noe for NLF? 
Styret diskuterte muligheten for å være arrangør av nasjonale konferanser, og er positive til 
det om kapasiteten i sekretariatet er der. Kan være aktuelt å være frempå for å få flere 
«vårmøter» og «høstmøter» i ulike spesialiteter. Det viktigste er at dette skal være et faglig 
løft og vitamininnsprøyting for våre medlemmer.  
Det ble også diskutert om man skal jobbe for å få til en «Nordlandsuke» der man setter inn et 
eller to grunnkurs, et emnekurs og kombinerer med aktuelle helsepolitiske debatter. Styret 
stiller seg positiv til at det jobbes mot ei slik uke høsten 2018. 
 
Medlemsmøter/debattmøter 
Styret diskuterte ulike temaer for medlemsmøter, og går for å få til et på Fauske om 
migrasjonshelse. Margit Steinholt og Randi Sjøvold er ansvarlig for dette. 
 

Medlemsmøte i Bodø i vår/høst. Minikurs med Jørn Kippersund om håndtering av innboks. Et 
mulig tema kan være «Mangler vi korpsånd i Legeforeningen».  
 

Sak 16/16: Høringer 
 
Høringene finner dere på www.legeforeningen.no. 
 

Høring - Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus 
Eirik Hugaas Ofstad innledet på denne. Frist 27. mai. 

Vedtak: 

Ofstad skriver forslag til høringssvar og sender styret. 



 

Intern høring - Rapport fra arbeidsgruppe i Legeforeningen om variasjon, over- og 
underforbruk i helsetjenesten. Frist 6. juni. 

Vedtak: 

Morten Juul Sundnes ser på denne sammen med Barbara Baumgarten-Austrheim og Randi 

Sjøvold.  

 

Høring - Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten. Frist 25. april. 

Vedtak: 

Styret ber Espen Waage Skjeflo om å se nærmere på denne. 

 

Tove Myrbakk 
Referent 


