
Referat fra møte i Nordland Legeforening 15. februar 2016 
 

Tilstede: 

Margit Steinholt, Espen Waage Skjeflo, Randi Sjøvold, Stian Holmvik, Trude Hansen, Ellisiv 

Svendsen, Hedda Soløy-Nilsen og Barbara Baumgarten-Austrheim.  

Forfall: Morten Juul Sundnes, Kirsten Toft og Irina Eide.  

 

Sak 1/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak:  

Ønskelig med bedre prosesser på møtedatoer. For øvrig ingen merknader. 
 

Sak 2/16: Orienteringssaker 
 

Helgelandssykehuset 

God kommunikasjon i prosjekt nye Helgelandssykehuset.  

 

Nordlandssykehuset: 

Helse Nord har gitt øremerkede midler for at klinikere skal ha egne kontorer. Tillitsvalgte har 

tatt opp med ledelsen at administrasjonen planlegger å overta kontorplasser, og legge opp 

til dobbeltkontorer for overleger. Dette vil skade muligheten for å overholde taushetsplikten 

overfor pasienter. Det er startet et arbeid for å se på etterutdanning og videreutdanning av 

overleger fra de tillitsvalgtes side.  

 

Regionsutvalget: 

Det har fremdeles ikke lyktes å få på plass et regionutvalg. Styret støtter Paul Olav Røsbø i å 

bringe uenigheten mellom lederne opp på sentralt nivå.  

 

Fra ledersamling: 

Ikke mye å berette herfra. 

 

Om helsejournalistikk-konferansen: 

Har fått 50 000 fra Legeforeningen. Søkt Fritt Ord om 100 000 og Norsk Overlegeforening om 

50 000. Skal søke alle fire RHF-er for et mindre beløp.  

 

Om sekretariatet: 

Styret ble informert om at NLF blir praksisplass for en person i 50 % stilling frem til 1.8.16.  

 

Sak 3/16: Regnskap 2015/Budsjett 2015 
 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Sak 4/16: Høringer 
 

Kvinnsland-utvalget 



 

Margit har sendt ut forslag til høringssvar. Styret kom med forslag om å ta med et punkt om 

investering og driftsbudsjett. Utsettelse på svar til 17.2 – få med innspill fra kveldsseminaret.  

 

Vedtak: 

Høringssvaret sendes både via Legeforeningen og direkte til Kvinnsland-utvalget. 

 

NOU 2015:17 Først og sist 

 

Vedtak: 

Randi Sjøvold har sendt forslag til styret. Innspill på at fastlegers dårlige avlønning på 

legevakt bør med. Geografi må også vektlegges. 

 

Kompetanseområde i smertemedisin 

 

Vedtak: 

Stian sender et høringssvar der NLF stiller seg positiv til forslaget om nytt 

kompetanseområde i smertemedisin. 

 

Etterutdanning av overleger og spesialister 

 

Vedtak:  

Eirik Hugaas Ofstad, Morten Juul Sundnes, Benjamin Storm jobber frem forslag på 

høringssvar. Frist 14. mars. 

 

Prosjekt grunnutdanning 

 

Vedtak: Espen Waage Skjeflo, Trude Hansen, Ellisiv Svendsen og Stian Holmvik jobber frem et 

høringssvar. Frist 16. mars.  
 

Sak 5/16: Nettkurs 
 

Tove Myrbakk orienterte om nettkurs om EKG. Det er søkt godkjenning for to nettkurs og et 

todagers kurs. Det første nettkurset skal være klart til sommeren og neste tidlig høst. 

 

Sak 6/16: Medlemsmøter/debattmøter 
 

Det kom forslag om å ha medlemsmøte om migrasjonshelse og ungdom og psykisk helse.  

 

Vedtak: 

Det arrangeres et møte i begynnelsen av juni i Bodø med Knut Moss og Knut Kjerpeseth som 

foredragsholdere. Utgangspunktet er historien til gamle NPS og hvordan psykiatrien har 

fremmet fysisk aktivitet gjennom blant annet å bruke fjøsarbeid i terapien. 

 

Komite: Hedda Soløy Nilsen og Stian Holmvik. 

    

Sak 7/16: Nordland Legeforening 2016 - 2020 



 

Det skal jobbes videre med dette i arbeidsmøtet i april.  Alle i styret tenker ut to forslag som 

de tar med seg i arbeidsmøtet.  

 

Forslag om medlemsmøte og/eller kurs i «Sistehjelp» 

Komite: Benjamin Storm som får med seg Ellinor Haukland og Lisa Bøckmann.  

 

Tove Myrbakk 

Referent 

 

 


