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Styrets årsberetning for perioden 1.1.18 til 29.3.19 

Styrets sammensetning: 
Årsmøtevalgte for perioden:  

• Leder, Paul Olav Røsbø fastlege Loppa kommune 

• Styremedlem, Ingrid Rønning, overlege barneavdelingen Hammerfest sykehus 

• Styremedlem, Axel Lupton, fastlege Sør-Varanger kommune 

• 1. vara: Astrid Teigland, fastlege Tana og Nesseby 

• 2. vara: Olav Gunnar Ballo, kommuneoverlege og fastlege i Loppa 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 5 styremøter, to fysiske møter og tre telefonmøter. Styret har hatt 

fortløpende e-post kontakt når det har vært større saker som trenger fortløpende oppfølging 

og raskere sakshåndtering.  

Sekretariattjenester 

Vi har hatt sekretariats tjenester fra Lena Stemland. Regnskap føres av Ever AS. 

FLF som helsepolitisk aktør 

• Felles uttalelse om luftambulanse anbud med Troms legeforening 

• Leder Paul Olav Røsbø bistod presidenten i den norske legeforening under Stortingets 

høring om luftambulansetjenesten.  

• Felles uttalelse med Oslo legeforening om stordriftsulemper sett i lys av OUS og 

sammenslåing Finnmarksykehuset og UNN 

• Felles uttalelse med Norsk sykepleierforbund Troms og Finnmark, Fagforbundet 

Troms og Finnmark og Troms legeforening hvor vi fraråder sammenslåing av 

Finnmarkssykehuset og UNN 

• August 2018 debattmøte i Alta i regi av Nationen og Alta folkebibliotek med tema 

«Trygg nok i Vest-Finnmark» FLF representert ved leder Paul Olav Røsbø og 

styremedlem Olav Gunnar Ballo. 

• Leder deltok på debattmøte i regi av Klassekampen i Båtsfjord hvor tema var anbud i 

ambulansetjenester.  

Arrangement 

• Finnmark legeforening har vært medarrangør med Troms, Nordland, Trøndelag, Møre 

og Romsdal på helsepolitisk seminar som ble arrangert i Kristiansund i 2018 

• Medlemsmøtet på Skaidi 15. november.  
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FLF i råd og utvalg 

• FLF har vært representert i ambulanseflyutvalget ved Olav Gunnar Ballo og arbeidet 

ble avsluttet i august i 2018 

• Styremedlem Axel Lupton har vært medlem i psykiatri lufttransport gruppen  

• FLF har 3 representanter i regionutvalg nord, Paul Olav Røsbø, Arnt Ragnvald 

Johannessen og Kenneth Johansen 

• Røsbø har fortsatt som regionutvalgets representant i samhandlingsutvalget til Helse 

Nord.  

• Røsbø deltok på DNLF´s ledersamling i Oslo i januar 2018 og 2019  

• Marit Karlsen deltok på tariffkonferanse høsten 2018 

• Tariffkonferansen OF – Arnt Ragnvald  

• Vårmøte OF – Arnt Ragnvald  

• Landstyremøtet  

• Christel Eriksen 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 positivt 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 fra våre medlemmer i perioden 

• Årets Finnmarkslege – Harald Gunnar Sunde 

• Styret vil takke engasjerte og tydelige meningsbærere gjennom kronikker og 
medieoppslag i årets største saker for Finnmark: Britt Larsen Mehmi, Jan Eggesvik 
og Torben Wisborg.  

 

Paul Olav Røsbø 

Leder  

Kautokeino, 29. mars 2019 
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