
Referat fra styremøte i Nordland Legeforening 25. august 2016   
Sted: Stormen Bibliotek  
 
Tilstede: Klaus Becker, Margit Steinholt, Benjamin Storm, Espen Waage Skjeflo, Morten Juul 
Sundnes,  Barbara Baumgarten-Austrheim og  Stian Holmvik. I tillegg møtte Tove Myrbakk og 
Lena Stemland fra sekretariatet. 
 

Sak 17/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 

Godkjent uten merknader. 

 

Sak 18/16: Orienteringer 
 
Klaus Becker orienterte fra Helgelandssykehuset : 

- Ny direktør i Mosjøen sykehus. 
- Ambulanseplan vedtatt – omstridt.  
- Sykehusprosjektet- fase 1 ferdig 2015. Det har vært etterspurt kriterier for geografisk plassering. 
Tre steder som er kandidater;  Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Det jobbes videre med de to 
alternativene som vant frem i første fase. Stort sett de samme arbeidsgruppene som tidligere. FTV 
skal være tettere på videre. Har fått YLF-tillitsvalgte med i prosessen.  
 
Benjamin Storm orienterte fra Nordlandssykehuset: 
- Ikke dato for når PCI-saken behandles i Helse Nord – følges opp. 
- Robotkirurgi straks på plass på Nordlandssykehuset.  
- NLSH har søkt om å få regionalt senter for psykose. Avklares i løpet av få uker. 
- Planlegging av legers arbeidstidsberegning – sentrale og lokale forhandlinger på gang. 
- Ny YLF-tillitsvalgt på plass – Paal Koren, LIS-lege i psykiatrien 
- Planlagt tillitsvalgt Trin I kurs i Bodø – datoen endres konstant. 
 
Tove Myrbakk orienterte om konferanse om helsejournalistikk  

84 påmeldte pr. 25.8. Stian Holmvik åpner konferansen sammen med Reidun Kjelling Nybø. Margit 
Steinholt er innleder, og Espen Waage Skjeflo er i komiteen og bistår.  
 
Stian Holmvik orienterte fra møte med Helsedirektoratet om akuttmedisinkurs  

NLF en av få tilbydere. Mye uklart fremdeles. Kommer ei SKAL-, BØR- og KAN-liste. Helsedirektoratet 
har signalisert reforhandling om pris mm. Foreløpig kjører NLF etter gammel modell da mye mangler, 
og avgjørelsen på om vi skriver under kontrakt kommer på et senere tidspunkt når rammene er 
klarere.  
 
Helsepolitisk konferanse på MS Finnmarken  

Tove Myrbakk orienterte. Få deltakere fra Nordland. 
 
Støttegruppesamling i Harstad  

Tove Myrbakk orienterte om den regionale samlingen for støttegruppe som er planlagt i Harstad i 
september.  
 
Sekretariatet   

Stian orienterte.  



 
Doktor i Nord 

Tove Myrbakk orienterte om at det kommer to nummer i 2016 og deadline er 12.9 for redaksjonelt 
stoff. 
 
Regionsutvalg  

Stian Holmvik orienterte. 
 

Sak 19/16: Høringer 
 
Høring - endringer i EØS-forskriften om godkjenning av helsepersonell - gjennomføring av 
endringer i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv  Frist 31.8 
 
Vedtak: 

Stian Holmvik går gjennom denne og sender forslag til høringssvar til styret. 

 
Høring - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger 
(spesialistforskriften)  Frist 12.9 
ALLE MÅ SE PÅ DENNE OG KOMME MED INNSPILL. 
 
Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger:  
De kliniske fagene i del 1 Frist 21.9 
 
Vedtak: 

Espen Waage Skjeflo går gjennom den og lager evt. forslag til høringssvar som sendes styret. 

 
Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: Felles kompetansemoduler, del 1-3 
Frist 21.9 
 
Vedtak: 

Margit Steinholt går gjennom den og lager evt. forslag til høringssvar som sendes styret. 

 
Høring: Primærhelsetjenestemeldingen 
Ikke lagt ut på legeforeningen.no  
 
Vedtak: 

Stian Holmvik ser nærmere på den og kommer tilbake med evt. forslag på høringssvar. 

 
Sak 20/16: Lege i prosjektstilling i NLF 
 
Styret har tidligere vedtatt å satse tid og ressurser på å lage nettkurs. EKG1 er i sluttfasen nå, 
men for å sikre god fremgang på de neste nettkursene ønsker styret å knytte lege/journalist 
Ole Kristian Losvik tettere til sekretariatet.  
 
Vedtak: 



Ole Kristian Losvik tilbys ei 30 % prosjektstilling i Nordland Legeforening fra 15.9.16 og frem 
til 1.5.17. Styret ønsker at nettkurs prioriteres i prosjektperioden.  Etter 1.5.17 evalueres 
samarbeidet.  
 

Sak 21/16: Årsmøte 
 
Årsmelding sept. 2015 – august 2016 
 
Vedtak:  

Legges frem som styrets årsberetning på årsmøtet. 

 
Regnskap 2015 
 
Vedtak: 

Regnskapet gjøres opp med et overskudd på 1.253.302,- for 2015.  

 
Budsjett 2017 
 
Vedtak: 

Forslag til budsjett for 2017 har bare en del av den forventende aktiviteten i 2017 med, men 

legges frem for årsmøtet.  Må revideres ift nettkurs og tverrfaglige konferanser mm. 

 
Nordlandsdokter`n 2016 
 
Vedtak: 

Knut Kjerpeseth kåres til årets Nordlandsdoktor 2016 

 
 

Sak 22/16: Medlemsmøter 
 
Møte om migrasjonshelse  
Margit Steinholt og Salwan Tariq Abid Al-Ani jobber sammen om å få til et møte med dette 
som tema. 
 
Medlemsmøte Helgeland: 
Klaus Becker og Margit Steinholt planlegger medlemsmøte på Helgeland. 
 

Sak 23/16: Eventuelt 
 
Alderstesting av enslige mindreårige asylsøkere  
 
Vedtak: 

Margit Steinholt skriver et utkast til brev til Legeforeningens etiske råd angående Jens Grøgaard og 

Barnesak AS. Brevet distribueres til styret før evt innsending. 

 
 
 



Tove Myrbakk 
Referent 
 


