
Referat fra styremøte 19. oktober 2016 på kontoret  

  

Tilstede: 

Stian Holmvik, Margit Steinholt, Randi Sjøvoll, Klaus Becker, Hedda Soløy Nilsen, Barbara 

Baumgarten-Austrheim, Karoline Jenssen og Nina Jamissen. Espen Waage Skjeflo, Irina Eide og 

Morten Juul Sundnes deltok på deler av møtet. I tillegg møtte Tove Myrbakk og Lena Stemland (deler 

av møtet), samt Ole Kristian Losvik.   

 

Sak 21/16: Godkjenning av innkalling og saksliste  

  

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.   

  

Sak 22/16: Orienteringssaker  

  

Nye medisinerstudenter i styret   

Karoline Jenssen og Nina Jamissen er nye studentrepresentanter i styret.  

  

Fra Nordlandssykehuset:  

Hedda Soløy Nilsen orienterte om ståa etter streiken. Toppledelsen har initiert åpne uformelle møter 

daglig for å avklare ting. Det er også kommet på plass en samarbeidsavtale mellom FTV og HF-et som 

bl.a. har som målsetning å få legene med i budsjettprosessene. Flere leger har søkt seg bort fra Nlsh 

og noen har allerede sagt opp. Glavalag mellom topp og bunn i organisasjonen bidrar til dårlig 

kommunikasjon. 

PCI-saken er utsatt til novembermøtet i Helse Nord RHF.  

Enhet for psykoser blir regional. I tillegg har de fått noen regionale senger ved sikkerhetsposten. 

 

Fra Helgelandssykehuset: 

Klaus Becker orienterte fra Helgelandssykehuset. Diskusjoner rundt sykehusmodell, men stor enighet 

blant fagfolk og befolkning om å gå for ett sykehus og tre DMS-er. Skal vedtas endelig i 2017.  

 

Konferanse om helsejournalistikk i september 

Vellykket konferanse med mange engasjerte deltakere og gode debatter. 

 

Hurtigrutekonferansen i oktober  

Rundt 10 deltakere fra Nordland med. Ledelsen forhindret fra å delta pga tvungen mekling, men 

gode debatter og bra tillitsvalgtkurs. 
 

Lokalforeningsleder- og ansattsamling i november  

Stian Holmvik deltar. Tove Myrbakk deltar som journalist for Doktor i Nord. 
 

Doktor i Nord og medlemskommunikasjon  

Siste papirutgave i desember. Eget nettsted www.doktorinord.no der saker legges ut fortløpende 

brukes i tillegg til FB-siden og nyhetsbrev. 
 

Akuttmedisinske kurs og møte med Helsedirektoratet  

Stian Holmvik deltok på møte i direktoratet. Mye som er uklart ennå, og nettkurs om 

overgrepsmedisin er kraftig forsinket. 
 

Regionalt samarbeid  

Lite som rører seg ift regionalt samarbeid i nord med unntak av hurtigrutekonferansen. 

 
 

 



Tillitsvalgtkurs i oktober  

Det arrangeres Trinn 1-kurs 26. og 27.10 for Helse Nord-området. Ifm sosialt på kvelden inviteres 

streikelegene i Bodø til debriefingssamling.  

  

 Sak 23/16: Profesjonalisering av møter- og konferanser i Legeforeningen  

  

Styret har mottatt en skriftlig orientering om prosjektet fra Erik Holm Melbye, og sender ham 

følgende svar.  

 

Nordland legeforening er positiv til at prosjektet MKK bidrar til at flere tjenester leveres sentralt, og 

at det arbeides for posisjonere Legeforeningen som kunnskapsformidler i helsespørsmål. Styret er 

usikker på hva som legges i kommersialisering av kurskatalogen, og tenker at denne først og fremst 

skal fremme kurs som er i regi av et organ i Legeforeningen, samt helsekonferanser i regi av norske 

helsemyndigheter og naturlige samarbeidspartnere.   

  

Legeforeningens største aktivum er den fagkompetansen som spesielt de fagmedisinske foreningene 

innehar, og rollen foreningen har som helsepolitisk aktør. En av de største utfordringene er at 

foreningen er for fragmentert med få kommunikasjonskanaler og lite samhandling mellom 

underforeningene og sekretariatet sentralt. Det skjer mye aktivitet både i yrkesforeninger, 

fagmedisinske foreninger og lokalforeninger uten at sekretariatet verken bidrar eller viser interesse 

for det som skjer. Her er det mye å ta tak i.   

  

Styret i Nordland Legeforening foreslår at:  

 

- Det jobbes videre med å kartlegge behov i underforeningene. Dette må danne grunnslaget for 

hvordan MKK-prosjektet skal utvikle seg.  

- Ny teknologi og ikke minst en bedre servicekultur i sekretariatet må jobbes med parallelt.    

- Legeforeningen burde ha alle muligheter til selv å initiere helsepolitiske konferanser gjennom god 

samhandling med aktører som Sykepleierforbundet, KS, Helsedirektoratet, RHF-ene m.fl. På denne 

måten vil foreningen også få frem viktige helsepolitiske saker og sette dagsorden. De fagmedisinske 

foreningene er en naturlige samarbeidspartnere her.   

- Det bør jobbes med å få på plass en strategisk plassert rådgivningsgruppe som tilbyr 

underforeningene bistand ift kurs, møter og konferanser. Dette kan være alt fra å bistå på tema, 

innledere, hotellpreferanser, honorering av forelesere, reisebestillinger, avlønning av innledere med 

mer. Teknisk gjennomføring av konferansen bør også tilbys ved behov. En slik rådgivningsgruppe er 

basisen for et godt MKK-prosjekt, og vil bygge opp en kompetanse som blir verdifull for både 

underforeningene og det sentrale sekretariatet.   

- Det lages pilotprosjekter i underforeningene.   

- Store investeringer i ny teknologi bør avvente til man har fått kartlagt hvilke behov Legeforeningen i 

all sin mangfoldighet vil ha det neste tiåret.   

  

Nordland Legeforening er langt fremme i MKK-arbeidet og arrangerer i dag konferanser med opptil 

350 deltakere. De fleste av disse initieres av NLF. I årenes løp av foreningen arrangert konferanser 

om fysisk og psykisk helse, helsejournalistikk og om et helsefremmende arbeidsliv. Dette i samarbeid 

med bla.a Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset, Nordland fylkeskommune, IA-rådet i Nordland, 

Sykepleierforbundet, KS med flere. Gjennom dette arbeidet har man fremmet NLFs omdømme som 

kunnskapsrik og kompetent samarbeidspartner, og fått satt mange viktige helsepolitiske saker på 

dagsordenen. NLF har også automatisert kursarbeidet på en måte som ligger langt foran 

legeforeningen for øvrig. Vårt behov for et MKK-prosjekt i Legeforeningen er derfor naturlig mindre 

enn andre underforeninger, men vi ønsker oss også bedre samhandling og organisering , og bistår 

mer enn gjerne i det videre arbeidet. 
 



Sak 24/16: Nettkurs  

  

Ole Kristian Losvik orienterte om videre plan for utvikling og tilbud om nettkurs. Det har gått tregere 

enn planlagt, noe begrunnet i høye ambisjoner kombinert med at Ole har hatt mye å gjøre i sine to 

andre jobber. Han har nå permisjon fra fastlegejobben, og jobber nå fast 1,5 dag pr /uke hos 

Nordland legeforening, og progresjonen er dermed raskere.  

  

Videre plan er:   

Innhold for nettkurs EKG skal være ferdig innen 1. november 2016  

Foreløpig løsning for kurstest (questback eller liknende innen 15. November)  

Innen 1. januar 2017 skal det foreligge en plan for nettkursplattform hva vi skal gjøre på lengre sikt.  

Det er kontakt med Helsedirektoratet om nettkurs diabetes. De skal ha klar nye forskrifter og komme 

tilbake til oss om mulig samarbeid. Fagansvarlig her blir Tor Claudi og Ole Kristian Losvik.  

I 2017 startes arbeidet med nettkurs om KOLS.  

Det jobbes videre med et EKG II-kurs.  

  

 Sak 25/16: NORD-uka 2018  

  

Vedtak: 

Det jobbes videre med planene om å arrangere en uke med helsepolitikk og kurs i 2018 etter modell 

fra Arendalsuka og PMU. Sentralt i uka blir en konferanse med HELSE i sentrum som har fokus på ulik 

samfunnspolitikk som influerer på helse. Det er mulig å legge inn ett eller flere obligatoriske kurs.  

Fremover jobbes det med å få på plass mulige samarbeidspartnere. 

  

 Sak 26/16: Medlemsmøter  

 

Seminar om sistehjelp 

Det arrangeres seminar og sistehjelp og medlemsmøte i Sandnessjøen 12. januar -17 der Margit 

Steinholt og Klaus Becker er ansvarlige sammen med Tove Myrbakk.  Medlemmer av støttegruppa i 

regionen inviteres med. 
 

Medlemsmøte i Narvik 

I nordfylket har det vært lite aktivitet i mange år. Det arrangeres et medlemsmøte i Narvik på 

vårparten med lokal komite, og det legges styremøte dit om mulig. En representant fra nordfylket er  

invitert med som observatør på enkelte styremøter.  
 

Møte om migrasjonshelse  

Salwan Al-Ani og Margit Steinholt jobber videre med et møte om migrasjonshelse i Bodø/Fauske på 

vårparten.  

  

Sak 27/16: Kursvirksomhet 2017  

 

Det blir ikke store endringer på grunnkursene i 2016, men NLF prøver å arrangere kun 3 B-kurs. To 

obligatoriske samfunnsmedisinske kurs. IA-konferanse mars -17  

Regional konferanse om psykisk helse planlegges høsten 2017. Hedda Soløy Nilsen med i komiteen. 

Hurtigrutekonferanse til høsten om det fortsatt blir mulig å fakturere regionsutvalget for arbeidet 

sekretatiatet gjør her.   

  

NLF har levert anbud på 3 akuttmedisinkurs. Lena og komite er i gang med planlegging av kursene. 

Mulig Narvik kjører etter gammel modell i 2017, og at man kun arrangerer to kurs etter ny modell. 

Mye uavklart på disse kursene.  



 

Sak 28/16: Treårsplan 2017-2020  

 

Med store investeringsplaner i kursplattform, nettkurs og videreutvikling av kurssystemer blir det 

viktig å ha på plass en økonomisk plan for de neste årene.    
 

Vedtak:  

Styret er positiv til utvidelse av kursvirksomhet i retning av nettkurs, men ønsker at man lager en 

plan for økonomisk bærekraft.  

 

 

 

Tove Myrbakk 

Referent 

 


