
Referat fra styremøte 13. desember 2018 kl. 12.00 til 17.00 
på Radisson Blu i Bodø 
 
Tilstede: 
Marie Jørgensen, Marie Thomassen, Bernard Holthe, Margit Steinholt, Karin Nilsen, 
Benjamin Storm. Irina Eide deltok fra 15 og Kjell Arne Helgebostad deltok fra 15.30. Tove 
Myrbakk deltok fra sekretariatet. 
 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent. 
 

Sak 2: Orienteringssaker 
 
Fra Helgelandssykehuset  - flyttes til sak 3. 
 
Fra Nordlandssykehuset  
Benjamin Storm orienterte. HF-et går mot et underskudd på 101 millioner kroner for 2018. 
Styret i Helse Nord skal på styremøte i desember se på mulig endret styringskrav for 
Nordlandssykehuset. 
 
Fra lokalforeningssamlingen i november  
Bernard Holthe orienterte fra lokalforeningssamlingen der han deltok sammen med Anette 
Holan Nilsen. Tove Myrbakk hadde sykdomsforfall. 
 
Fra kurskomiteen  
Kjell Arne Helgebostad orienterte fra kurskomiteen. Sak under økonomi. 
 
Om Doktor i Nord  
Tove Myrbakk orienterte om at det satses på månedlige nyhetsbrev fremover. Det er behov 
for å vitalisere NLF på FB, herunder lage lukket grupper for diskusjoner og nå 
medisinerstudenter og yngre leger. Marie Thomasse og Marie Jørgensen bistår Myrbakk i 
dette arbeidet. 
 
Om ALIS Nord  
Bernard Holthe orienterte fra styringsgruppen i ALIS Nord. Det har vært et møte der 
styringsgruppa ble konstituert. Svein Steinert er foreløpig prosjektleder. Styret følger 
prosjektet og ser på mulighet for å finne stabiliseringsordninger for ALIS-ene i Nordland. 
Dette ses i sammenheng med arbeidet med å skape nettverk for tillitsvalgte ute i 
kommunene.  
 
LIS1-situasjonen  
Marie Thomassen og Marie Jørgensen orienterte om LIS1-situasjonen på landsbasis. Det er 
et sterkt behov for flere LIS1-stillinger og ryddige ansettelsesprosesser. Saken tas opp fast på 
styremøtene fremover. 



 
Sak om pasientsikkerhet  
Margit Steinholt orienterte om en pasientsikkerhetssak, som er unntatt offentligheten. 
 
Ledersamling i januar 
Margit Steinholt deltar på ledersamling 15. og 16. Januar 2019. 
 

Sak 3: Høringssaker 
 
HELSE NORD 

 
Høring om funksjonsdeling i Helse Nord (frist 20.1.19)  
https://helse-nord.no/nyheter/horinger/horing-funksjonsdeling-i-helse-nord 

 
Vedtak: 
Benjamin Storm ser på saken og kommer tilbake til styret. 

 
HELGELANDSSYKEHUSET: 
Ekspertgruppa har levert sin rapport om Nye helgelandssykehuset 
Se https://helgelandssykehuset.no/om-oss/helgelandssykehuset-2025/horing-pa-rapport-
fra-ekstern-ressursgruppe 

 
Vedtak: 
Margit Steinholt ser på saken og kommer tilbake til styret. 
 
LEGEFORENINGEN: 
 
Planlegging av helsepolitisk debatt på landsstyremøtet 2019 (Frist 11.1.19) 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/landsstyremotet-2019-planlegging-
av-helsepolitisk-debatt-aktuelle-saker-m.m/hoeringsgrunnlag/ 
 
Vedtak:  
NLF støtter at LIS 1  er satt opp i den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet i 
Kristiansand juni 2019.  
  
Utkast til forskrift om medisinske kvalitetsregistre (frist 22.1.19) 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/utkast-til-forskrift-om-medisinske-
kvalitetsregistre/hoeringsgrunnlag/ 
 
Vedtak: Kjell Arne Helgebostad, Marie Thomassen og Marie Jørgensen ser på saken og 
kommer tilbake til styret. 
 
Forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon (frist 16.12.18) 
https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2018/forslag-til-endringer-i-forskrift-om-
rett-til-trygderefusjon-for-leger-spesialister-i-klinisk-psykologi-og-fysioterapeuter-og-i-
forskrift-om-stonad-til-dekning-av-utgifter-til-undersokelse-og-behandling-hos-
lege/hoeringsgrunnlag/ 



 
Vedtak:  
Nordland Legeforening gir ingen høringsuttalelse her. 
 
Sak 4: Økonomi 
  
Det lages ny budsjettplan for 2019 som bruker regnskapstall som utgangspunkt. Vil bidra til 
mer ajourført budsjettføring. Foreløpig oversikt over påmelding til grunnkurs viser en svak 
økning i påmelding til grunnkurs B og C ift 2018. 

 
Kurskomiteen ønsker at styret budsjetterer til nødvendige møter når komitedeltakerne ikke 
får fri med lønn for å delta på møter, reiser, møtelokaler, mat med mer.  
 
Vedtak: 
Det budsjetteres i utgangspunktet med 50 000 til kurskomitearbeid i 2019. Kjell Arne 
Helgebostad kommer med en detaljert oversikt over behovet.  
 

Sak 5: Styrets arbeidsplan for 2019 
 

Utgangspunktet er dokumentet om plan for kurs, møter og konferanser for 2019 som ligger 
Ved innkallingen, samt foreløpig budsjett. Runde rundt bordet om aktuelle satsingsområder.  
 
Foreløpig handlingsplan for styret i 2019: 
- Være høringsinstans for Legeforeningen og Helse Nord m.fl. 
- Utarbeide oversikt og utfordringsbilde i kommunene i Nordland  
- Styrke tillitsvalgtapparatet  
  * Ha møter på Helgeland der sentrale tillitsvalgte i Legeforeningen deltar. 
- Arrangere medlemsmøter (Narvik og Helgeland) 
   * Finne aktuelle temaer som fenger både allmennleger og sykehusleger 
      - Gjør kloke valg 
      - Big data  
      - Aktuell innleder er Henrik Vogt, Ntnu 
- Utvikle doktorinord.no og FB til medlemskommunikasjon – være mer aktuell for de unge 
- Utvikle kurssystemet videre ift integrering av nettkurs og medlemsregisteret 
- Bidra i den offentlige debatten med kronikker og aktivt bruk av media 
- Styrke det regionale samarbeidet i Helse Nord 
- LIS1 
 
Møteplan for våren 2019 
- Det lages møteplan for 2019 via epostutveksling om mulige datoer. 
 

Sak 6: Eventuelt 
 
Nidaroskongressen ønsker bistand fra NLF på et akuttmedisinkurs i oktober 2019. Det er 
ønskelig med faglig bistand fra Nordlandssykehuset som for akuttmedisinkursene i Bodø.  



 
Vedtak: 
Margit Steinholt svarer Nidaroskongressen at NLF i utgangspunktet er positiv til å stille om 
det passer for de aktuelle fagpersonene på Nordlandssykehuset. Tove Myrbakk holder den 
videre kontakten med Torstein Sakshaug. 
 
 
Tove Myrbakk 
Referent 
  
 

  
 

 


