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1. Styret  
 
Styret har i perioden bestått av:  
 
Leder: 
Ulrika Larsson 

 
Styremedlemmer: 
Ingeborg Steinholt (Sandnessjøen) 
Bjørn Lio (Mo/Bodø) 
 
Varamedlemmer: 
Mikael Slotvik, fastlege, Brønnøysund  
Espen Waage Skjeflo, LIS2/postdoc medisin NLSH Bodø (til han gikk over til LVS) 

Overlegeforeningen:    
Frida Andræ, FTV Nordlandssykehuset(Bodø) 

 
Yngre legers forening:   

Ingrid Adriansen, FTV Nordlandssykehuset (Bodø) 
vara: Julie Nossen, Nordlandssykehuset (Bodø) 

 
Allmennlegeforeningen:   

Bernard Holthe (Narvik) - nestleder 
Vara: Laila Didriksen (Gildeskål) 

 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid: 
Mette Røkenes (Sortland) 

 
Praktiserende spesialisters landsforening: 

Irina Eide, Praktiserende spesialisters landsforening (Bodø) 
 

Leger i vitenskapelige stillinger: 
Espen Waage Skjeflo, LIS2/postdoc medisin NLSH Bodø 

 
Norske medisinstudenters forening:  

Martine Sandnes (Bodø) 
Marie Jørgensen/Marie Thomassen, vara (Bodø 



Fra kurskomiteen 

Barbara Baumgarten-Austrheim (Hadsel) 
 

Kollegial støttegruppe 
 

Lasse Djerv, leder 
Karl Børre Andersen, Narvik 

Åse Valla, Korgen 
Liv-Randi Flatøy, Bodø 

Oddgeir Skoglund, Gravdal 
Ellen Birgitte Pedersen, Øksnes 

Anne Karin Forshei, Brønnøysund 
 

Valgkomite 2017 - 2019 
 

Jan Håkon Juul, Svolvær 
Rolv Jørgen Bredesen, Sømna  

Liv Randi Flatøy, Bodø  
 
Aktivitet i perioden 

I forbindelse med årsmøtet 30. august ble Laila Didriksen, kommuneoverlege i Gildeskål 
kåret til årets Nordlandsdokter. Hun fikk prisen for sitt engasjement som veileder og for sitt 
bidrag til fokus på viktige saker for allmennleger som blogger i Casa Didriksen. 

Det har vært avholdt seks styremøter i perioden, noen av disse på Teams etter 
koronasituasjonen medførte at fysiske styremøter måtte kuttes. I tillegg har det vært 
arbeidsmøter mellom leder, nestleder og sekretariat. Noen høringssaker og andre saker  er 

behandlet via epostutveksling.  

I 2019 var det stort fokus på økonomi etter to år med underskudd. Sekretariatet ble 
nedbemannet fra to til en ansatt 1.1.19. Dette sammen med stor kursaktivitet resulterte i at 

foreningen gikk med overskudd i 2019. Gode systemer som automatiserer mye av arbeidet 
bidro til at dette var mulig. Kurssystemet er under videreutvikling, noe som vil bidra til enda 

større kontroll og bedre kvalitet for deltakerne, samt gjøre det mulig å arrangere større 
arrangement som Nordlandsukene som planlegges i 2021. 

Aktiviteten i de første månedene av 2020 ble sterkt preget av koronapandemien. Planlagte 
medlemsmøter ble kansellert/utsatt. Et grunnkurs (B) ble flyttet til september. Etter 
avklaring med spesialistkomiteen i allmennmedisin i april ble det bestemt at Nordland 

Legeforening skulle arrangere tre grunnkurs som webinar i juni.  

I samarbeid med Nasjonalt senter for distriktsmedisin ble det arrangert tverrfaglig seminar i 
Tromsø høsten 2019. 

I desember 2019 var det styremøte og fellesmøte med kurskomite og kollegial støttegruppe 

med lutefisk på kvelden.  
 



 

2. Sekretariat 

Sekretariatet holder fremdeles til på Mørkved. Etter litt omorganisering er møterommet nå 
omgjort til et rent møterom med plass til inntil 12 personer. Styret og kurskomiteen skal ha 
sine møter her. Tove Myrbakk er daglig leder og eneste ansatt i sekretariatet. 
 

I tillegg leies det tjenester fra Ole Kristian Losvik inn som ansvarlig for blant annet 
kurssystem, administrativ/teknisk bistand til sekretariatet og nettkursutvikling. Tjenestene 

ble redusert i perioden ift foregående år pga økonomi. 

  

3. Regionutvalget i Nord-Norge 
 
Leder i styret Ulrika Larsson er også leder av regionutvalget i Nord-Norge. Frida Andræ, FTV 

OF Nordlandssykehuset og Ingemar Pedersen,  FTV YLF Helgelandssykehuset (Mo) er 
medlemmer fra Nordland. Det har vært arrangert tre møter i perioden. På to av disse har RU 

møtt ledelsen i Hele Nord. Her har aktuelle regionale saker vært tatt opp.   
 

4. Regionalt samarbeid 
 
NLF samarbeider fremdeles med lokalforeningene i Midt-Norge og Nord-Norge om å 

arrangere felles helsepolitisk konferanse. I 2019 måtte konferansen i Alta utsettes pga for få 
deltakere. Planen var å arrangere den i september 2020, men pga pandemien ble denne 

utsatt til 2021. 

 
5. Medlemskommunikasjon 
 
Doktor i Nord, Facebook og legeforeningen.no er hovedkanalene for 
medlemskommunikasjonen i NLF. I tillegg ble det opprettet en lukket FB-gruppe for 
medlemmer i NLF.  Det satses på seks medlemsbrev i året med aktuelle foreningsnyheter og 
henvisning til saker i DiN. Kommunikasjonsarbeidet har blitt nedprioritert ift 
kursvirksomheten i perioden. Håpet er å få flere kronikkforfattere og flere redaksjonelle 
saker i neste periode. Ingeborg Steinholt representerer styret i redaksjonen. 
 

6. Medlemsmøter og tillitsvalgtaktivitet 
 
Det var planlagt medlemsmøter i Mosjøen og i Narvik i mars, men pga pandemien er de 
utsatt til når det igjen er mulig å arrangere fysiske møter. En del sentrale tillitsvalgtkurs er 
avlyst. 
 

7. Andre aktiviteter 

 

Det ble arrangert ledersamling for lederne i underforeningene og ansatte i november 2019. 
Der deltok Ulrika Larsson og Tove Myrbakk.  



 

På landsstyremøtet i Kristiansand i juni 2019 var Bernard Holthe delegat fra styret. Tove 
Myrbakk deltok fra sekretariatet.  
 

8. Kurs og konferanser 
 
Kurskomiteen har i perioden bestått av: 
 
Barbara Baumgarten-Austrheim (leder) 
Eirik Hugaas Ofstad 
Nora Vaag Miller  
Eldbjørn Furnes 
Martin Strøm Nilsen 

Jan Håkon Juul 
Linh Nguyen 

 
Det ble arrangert akuttmedisinkurs i Bodø i november med 54 deltakere.  

 
I januar 2019 ble grunnkurs C arrangert med 87 deltakere i Bodø. Grunnkurs B var planlagt 

arrangert i Svolvær i april, men måtte utsettes til september pga pandemien. Dagskurs i 
lungesykdommer skulle også vært arrangert i april, men ble utsatt til slutten av august. 

Nettkurs KOLS ble forsinket da webinarer og kurssystemutvikling måtte prioriteres. 
 

Leder i kurskomiteen kontaktet i april spesialistkomiteen med søknad om å kjøre høstens 
kurs som webinar.  Sekretariatet ble kontaktet av spesialistkomiteen om å kjøre webinar på 
grunnkurs A, B og D i juni og høstens planlagte fysiske grunnkurs ble avlyst.  
Andre kurs som er planlagt til høsten er dagskurs lungesykdommer, kognitiv atferdsterapi og 
emnekurs i småkirurgi. Dagskurset prøves avholdt som webinar. Venter på avklaring om 

fysiske kurs blir mulig før kognitiv atferdsterapikurs og emnekurs i småkirurgi søkes godkjent 
og legges ut på kursinord. 

 
Nordlandsuka i april i Svolvær i 2021 er godt på vei planlagt i detaljer. Grunnkurs B og C 

arrangeres i uke 16. Det blir også emnekurs i helsejus og tre dagskurs som bygger på 
nettkurs (lunge, hjerte og diabetes). Disse kursene planlegges lagt ut for påmelding til 

høsten. Koronasituasjonen følges nøye, og om det er usannsynlig at det blir mulig å samle et 
stort antall helsepersonell til kurs neste vår ser kurskomiteen på muligheten for å samle en 

mindre gruppe fysisk og så kjøre webinar for halvparten av deltakerne.  
 

Nordlandsuka i september 2021 i Bodø er delvis planlagt. Her blir det grunnkurs A og D, samt 
tre emnekurs. Disse kursene legges ut før jul 2020.  

 
På vegne av NORSAM arrangerer NLF hvert år obligatorisk kurs G. Høstens kurs vil 

sannsynligvis arrangert som webinar. 
 

Det var planlagt akuttmedisinkurs i november 2020, men uvisst om det kan arrangeres. 

 



Kurs i legevaktmedisin for LIS 1 var planlagt arrangert i mars, med ble avlyst kvelden i 

forveien. Tre av forelesningene er senere avviklet som webinar og tre til er planlagt 
arrangert i løpet av våren.  Uvisst om høstens kurs kan arrangeres. Disse kursene arrangeres 

på vegne av Fylkesmannen i Nordland. 
 

9. Kollegial støttegruppe 
 

Den kollegiale støttegruppa i Nordland gir medmenneskelig støtte, råd og veiledning til 
medlemmene og utgiftene til dette arbeidet dekkes av SOP. Lasse Djerv er leder i 
støttegruppa. Det var planlagt et regionalt møte til høsten, men dette er nå avlyst pga 
pandemien. 

 
10. Økonomi 
 
Styret har hatt stort fokus på økonomi også i denne perioden. Sekretariatet og kurskomiteen 
har sammen klart å sikre god aktivitet på kursfronten, noe som har gitt foreningen et 
overskudd i 2019 på 583 457 kroner. Dette vil dekke noe av underskuddet for årene 2017 og 
2018. Foreningen er avhengig av gode kursinntekter i tillegg til 
medlemskontingenter/årsmøtevedtatt kontingent for å sikre regnskapsmessig balanse eller 

overskudd. Foreningen er avhengig av en god økonomisk buffer for å tåle svingninger i 
kursinntektene.  
 
Regnskapet er avgitt under forutsetning for videre drift. 
 

 
Styret i Nordland Legeforening 

Bodø, den 26. juni 2020 
 

 
…........................................................                          …......................................................... 

Ulrika Larsson (leder)                                                     Bernard Holthe   
 

 
…........................................................                         …......................................................... 

Bjørn Lio      Ingeborg Steinholt 
 
 
…........................................................                          ….......................................................   

Frida Andræ        Ingrid Adriansen 
 
 

…........................................................   ………………………………………………………  
Mette Røkenes     Espen Waage Skjeflo 

 
 

………………………………………………………   ………………………………………………………  
Irina Eide      Martine Sandnes        



 


