Styrets årsberetning for medlemsåret 2017
Styret
Styret har i perioden bestått av:
 Leder, Paul Olav Røsbø fastlege Loppa kommune
 Styremedlem, Ingrid Rønning, overlege barneavdelingen Hammerfest sykehus
 Axel Lupton, fastlege Sør-Varanger kommune
 1. vara: Olav Gunnar Ballo, kommuneoverlege og fastlege i Loppa kommune
 2. vara: Bjørn Nordang, fastlege Nordkapp kommune
Øvrige fra yrkesforeningene:







LSA Kenneth Johansen, kommuneoverlege Alta kommune
AF – Marit Karlsen, fastlege Kautokeino kommune
YLF- Linn Tjønsø, LIS medisin, Hammerfest sykehus
NAMF- Dagfinn Langvoll, Bedriftslege Statoil Hammerfest
OF- Arnt Ragnvald Johannessen, Overlege kirurgisk avd. Hammerfest sykehus
PSL- ingen utpekt styrerepresentant.

Styret har avholdt fire styremøter, alle har vært avviklet på skype. Styret har hatt fortløpende
e-post kontakt når det har vært større saker som trenger fortløpende oppfølging og raskere
sakshåndtering.
Sekretariattjenester
Finnmark legeforening delte sekretariattjenester med Nordland legeforening frem til
sommeren 2017. Fra høsten 2017 har regnskap og økonomi-tjenester vært kjøpt ved
regnskapsfirmaet Ever A/S og sekretariattjenester leid inn på timebasis ved Lena Stemland
som har sluttet i Nordland Legeforening.
Aktivitet i foreningen
FLF har vært engasjert først og fremst lokalt, men også regionalt og nasjonalt:




Leserinnlegg juni 2017 i lokalpressen med faglige innspill i debatten om
sykehusstruktur i Finnmark. «Samarbeid ikke konfrontasjon»
Styrets medlem har markert seg i debatten rundt ny akuttmedisinforskriften
(allmennlegeinitiativet)
Luftambulansens forbedringsprosjekt:
Statens luftambulanse ønsket på grunnlag av erfaringer fra ambulanseflysaken i 2016
å starte et nasjonalt forbedringsprosjekt og i den forbindelse sette ned et utvalg.
Siden Finnmark stort sett er eneste område hvor ambulanseflyene gjør
primæroppdrag ble det sendt en forespørsel til styret om vi kunne bidra med å finne
en allmennlege som kunne delta i arbeidet. Som nevnt utpekte styret Olav Gunnar
Ballo som vår representant. Styret oppnevnte Olav Gunnar Ballo som kandidat til
luftambulansens forbedringsprosjekt. Utvalgets arbeid er snart ferdigstilt.



Røsbø har vært med å arrangere Hurtigrutekonferansen 2017
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I desember 2017 ble Nordland, Troms og Finnmark legeforening enig om ny leder,
Ulrika Larsson, konserntillitsvalgt i Helse Nord.
Røsbø har fortsatt som regionutvalgets representant i samhandlingsutvalget til Helse
Nord. Samhandlingsutvalget arrangerte blant annet en erfaringskonferanse om
elektronisk dialogfunksjonalitet mars 2017.
Medlemsmøtet i Alta 8. november. Her fikk vi også orientering om SOP-ordningen
ved leder i SOP Hans Kristian Bakke og orientering om endringer i lov om psykiske
helsevern v/spesialrådgiver/advokat Stine Kathrin Tønsaker DNLF.
Røsbø deltok på DNLF´s ledersamling i Oslo i januar
Karlsen deltok på tariffkonferanse høsten 2017
Tariffkonferansen OF og YLF – Arnt Ragnvald og Linn Tjønsø
Christel overlegeforeningen landsråd
Tone Sparr er leder i Eldre legers forening.

Medlemskommunikasjon




FLF sin side på facebook er fortsatt en viktig og effektiv måte å kommunisere med
våre medlemmer.
AF har laget egen hemmelig gruppe facebook, oppleves som et postivt tilskudd.
DNLF’s medlemssider gir mulighet for leder og sekretariat å sende e-post eller SMS
til alle våre registrerte medlemmer.

Kurskomiteen – egen årsberetning
Kollegial støttegruppe – egen årsberetning
Regnskap
Regnskapet er avgitt under forutsetning for videre drift.
Styret ønsker avslutningsvis å fremheve aktivitet og bidrag våre medlemmer har engasjert
seg i løpet av 2017





Årets Finnmarksleger – Christel Benedicte Eriksen overlege på BUP Alta og Igor
Lovre kommuneoverelege Vardø.
BEST seminar i Alta torsdag oktober 2017.
Olav Gunnar Ballo har på eget initiativ engasjert seg i «Altadebatten».
Tina Uglebakken i nrk.no «Trebarnsmoren gir opp fastlegejobben»

Årsmøtets merknader er hensyntatt.
Paul Olav Røsbø
Leder
Karasjok 06.04.17
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