
 

  

 

   
 

 

Styrets årsberetning for medlemsåret 2021 
 

Styret har i perioden bestått av 
Leder:  Paul Olav Røsbø, militærlege Garnison Porsanger 

Styremedlem: Ingrid Wæraas Rønning, overlege barneavdelingen Hammerfest sykehus --> 
Hilde Wara, overlege anestesiavdelingen Kirkenes sykehus, fra september 2021 

Styremedlem: Olav Gunnar Ballo, rådgivende lege i NAV 

1. vara:  Astrid Teigland, fastlege Nesseby --> Katrine Erke, LIS1 Hammerfest 
 sykehus, fra september 2021 

2. vara:  May Britt Lund, fastlege Hasvik 

Øvrige fra yrkesforeningene 
• LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid) Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege og 

fastlege i Vadsø kommune. Nestleder i styret. 
• AF (Allmennlegeforeningen) Katrine Prydz, fastlege Hammerfest kommune (vara er 

Alexandar Obradovic, fastlege Vadsø kommune) 
• NAMF (Norsk arbeidsmedisinsk forening) Dagfinn Langvoll, bedriftslege Equinor 
• OF (Overlegeforeningen) Thoralf Enge, overlege ortopedisk avdeling Hammerfest 

sykehus 
• PSL (Private spesialisters legeforening) ingen styrerepresentant valgt.  
• NMF Tromsø (Norsk medisinstudentforening) Katrine J. Erke, medisinstudent 

Finnmarksmodellen --> Tonje Koldal Opsal, medisinstudent Finnmarksmodellen fra 
september 2021 

• YLF (Yngre legers forening) Ingvild Skjerping Dahl LIS2 medisinsk avdeling Kirkenes 
sykehus, ny i styret fra september 2021 

• Sentralstyremedlem Marit Karlsen, observatør i styret 

Kurskomiteens leder Catarina Svenne Naumann har hatt møterett siden september 2021. 

Det var valg i 2021, og nye medlemmer startet sine perioder 1. september. 

Styret har avholdt 8 styremøter, hvorav ett fysisk møte i Tromsø i november 2021. De 

resterende møtene er gjennomført på Teams. Vi ser at Teams senker terskelen for å delta 

på styremøter, siden man unngår reising. I fremtiden planlegges det fortsatt å ha en 

kombinasjon av digitale og fysiske møter, men med noen flere fysiske møter enn pandemien 

har tillatt. Styret har også hatt en omfattende aktivitet over telefon, e-post og chatte-
funksjoner. 

Finnmark legeforening representanter i Regionutvalg Nord:  
• Paul Olav Røsbø  

• Katrine Erke 

• Thoralf Enge  

• Britt Larsen Mehmi 



 

  

 

   
 

Medlemsmasse 
Pr 31.12.21 hadde Finnmark legeforening 421 medlemmer. 

Årsmøtet ble gjennomført på Teams 18.06.2021, slik som i 2020. Dette grunnet 

uforutsigbarhet rundt fysiske møter i forbindelse med covid-19-pandemien. 

Sekretariattjenester og regnskap 
Finnmark legeforening har videreført kjøp av sekretariattjenester på timesbasis ved Lena 

Stemland og regnskapet gjøres av Ever A/S. 

Aktivitet i Finnmark legeforening:  
Aktiviteten i Finnmark legeforening har, til tross for avlyste vår og høst-kurs, vært stor også 
under pandemien. Vi engasjerer oss i støtte til kollegaer, men også i regionale og nasjonale 
saker med ambisjon om å skape gode helsetjenester i Finnmark og landet forøvrig. 

Medlemmene driver påvirkningsarbeid gjennom kronikker og andre uttalelser i media, brev, 

høringssvar, dialog med lokale, regionale og nasjonale myndigheter, samt deltakelse i 
relevante grupper og utvalg. 

De største sakene som Finnmark legeforening har engasjert seg i 2021 er: 
• Ny operasjonsstue i Alta, og dennes kapasitet for fremtiden. 

• Nye Hammerfest sykehus 
o Sykehuset bygges for lite til å møte fremtidens behov. 
o Barneavdelingen nedskaleres i så stor grad at opprettholdelse av 

tjenester/tilbud kan trues. 
o Helikopterlandingsplass for det nye redningshelikopteret er ikke planlagt ved 

sykehuset. 

• Opprettholdelse av antall LIS1 stillinger i Helse Nord. 

• Fastlegekrisen, og hvordan denne påvirker Finnmark. 

• Besvarte høringer: 
o Helsedirektoratets høring: Utredning om organiseringen av 

luftambulansetjenesten. Finnmark legeforening støtter statlig insourcing av 

luftambulansetjenesten. Vårt hovedfokus er stabilitet og kontinuitet i denne 
samfunnskritiske tjenesten. 

o Legeforeningen intern høring: Private aktører i velferdsstaten. Finnmark 

legeforening har understreket at lik tilgang på helsetilbud er svært viktig, og at 
de som trenger helsetjenester mest har vanskeligst for å oppsøke et privat 

helsetilbud. Oppbygging av private helsetjenester vil svekke det offentlige 

helsetilbudet, og dermed gå utover de svakeste i samfunnet. 
o Innspill til program for landsstyremøtet i DNLF 2021: Finnmark legeforening 

spilte inn bygging av nye sykehus og landingsplasser for 

redningshelikoptrene som saker til landsstyremøtet. 
o Innspill til sentralstyrets arbeidsprogram for 2021-2023: Finnmark 

legeforening har gitt innspill om sykehusbygging, intensivkapasitet og 
fastlegekrisen inkludert bemanning på sykehjem og legevakt. 

Finnmark legeforenings medlemmer og tillitsvalgtes aktivitet 2021 
• Olav Gunnar Ballo ble valgt inn i legeforeningens etiske råd på landsstyremøtet 

2021, med ikrafttredelse fra 2022. 

• Marit Karlsen, fastlege i Kautokeino, sitter i sentralstyret i DNLF. 



 

  

 

   
 

• Katrine Prydz sitter i styret i NFA og er delegat til landsstyret og faglandsrådet. 

• Christel Eriksen, barnepsykiater ved BUP Alta, er 1. vara i styret i OF og delegat til 

landsstyret. 

• Thoralf Enge er medlem av landsrådet for OF og varamedlem i landsstyret. 

• Ingvild Skjerping Dahl er medlem av landsrådet for YLF og delegat til landsstyret.  

• Britt Larsen Mehmi er medlem av landsrådet for LSA, og 2. vara i styret i LSA. Mehmi 

stilte som vara for Røsbø 1 dag på landsstyremøtet i 2021. 
• Dagfinn Langvoll er medlem av landsrådet for NAMF. 

• Katrine J. Erke var Finnmarksrepresentant i NMF Tromsø frem til september 2021. 

• Tonje Koldal Opsal er Finnmarksrepresentant i NMF Tromsø fra september 2021. 

• Britt Larsen Mehmi representerte primærhelsetjenesten i Nord-Norge i prosjekt 

strategi prehospitale tjenester i Helse Nord.  

• Thoralf Enge og Frode Boyne deltok for OF på tariffkonferansen. 

• Ingvild Skjerping Dahl deltok for YLF på tariffkonferansen 

• Grunnet sykdom hadde Finnmark legeforeningen ingen representant på 

tariffkonferansen for AF. 

Medlemskommunikasjon 
• Finnmark legeforening sin gruppe på Facebook er en viktig og effektiv måte å 

kommunisere med våre medlemmer. 
• AF sin gruppe på Facebook har regelmessig aktivitet. 
• DNLFs medlemssider gir mulighet for leder og sekretariat til å sende e-post eller 

SMS til alle våre registrerte medlemmer. 
• Styret har vært en del av legeforeningens pilotprosjekt som brukere av Teams til 

møter og Sharepoint som digitalt dokumentarkiv. 

Kurskomiteen – egen årsmelding 

Kollegial støttegruppe - egen årsmelding 
 

Årets Finnmarkslege 2021 blir kåret i april 2022 grunnet at det ikke ble medlemsmøte i 
november 2021. 

Regnskap  
Regnskapet er avgitt under forutsetning for videre drift. 

 

Paul Olav Røsbø 

Leder 
Bukta, Øksfjordbotn, Loppa 05.04.22 


