
 

  

 

   
 

 

Styrets årsberetning for medlemsåret 2020 

 

Styret har i perioden bestått av:  

Leder:  Paul Olav Røsbø fastlege Loppa kommune 
Styremedlem: Ingrid Wæraas Rønning, overlege barneavdelingen Hammerfest sykehus 
Styremedlem: Axel Lupton, fastlege Sør-Varanger kommune frem til april 2020. 
1. vara:  Olav Gunnar Ballo, kommuneoverlege og fastlege i Loppa kommune,  
  styremedlem fra april 2020. 
2. vara:  Astrid Teigland, fastlege Nesseby, 1. vara fra april 2020. 
Ny 2. vara:  May Britt Lund, fastlege Hasvik, fra april 2020. 

 

Øvrige fra yrkesforeningene: 

• LSA Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege og fastlege i Vadsø kommune. Nestleder 
i styret. 

• AF Peter Prydz, fastlege Hammerfest kommune 

• NAMF Dagfinn Langvoll, bedriftslege Equinor 
• OF Thoralf Enge, overlege ortopedisk avd. Hammerfest sykehus 

• PSL ingen styrerepresentant.  

• NMF Katrine Erke, medisinstudent Finnmarksmodellen  

• YLF ingen styrerepresentant. 

• Sentralstyremedlem Marit Karlsen, observatør i styret  
 

Regionutvalg Nord: 

Finnmark Legeforening har vært representert med følgende styremedlemmer:  

Katrine Erke, Thoralf Enge, Britt Larsen Mehmi og Paul Olav Røsbø. 

 

Pr 31.12.20 hadde Finnmark legeforening 412 medlemmer.  

Styret har avholdt 10 styremøter, hvorav kun ett fysisk møte før pandemien startet. De 

resterende har vært digitale på først Whereby og etter hvert på Teams. Styret har i stor grad 

også hatt løpende kommunikasjon på andre digital fora.  

Pandemien tvang Finnmark legeforening til å forskyve årsmøtet sitt flere ganger. Dette ble til 

slutt avviklet digitalt november 20. Det var god deltakelse på tross av at vi manglet de 

sosiale rammene vi er så stolte av i Finnmark Legeforening.  

Det spesielle var at allerede på landsstyremøtet i 2018 fikk Finnmark legeforening gjennom 

et lovendringsforslag for § 3-4-4 Lokalforeningens medlemsmøter, hvor det ble åpnet for 

digital deltakelse på medlems- og årsmøter.  

 



 

  

 

   
 

 

Sekretariattjenester 

Finnmark legeforening har videreført kjøp av sekretariattjenester på timesbasis ved Lena 

Stemland og regnskapet gjøres av Ever A/S. 

Aktivitet i foreningen 

Finnmark legeforening er en aktiv lokalforening hvor engasjementet spenner fra å støtte 

kollegaer til å skape gode helsetjenester i Finnmark. Et utvalg av saker fra 2020 presenteres 

under:    

Covid-19-pandemien: 

2020 ble i stor grad preget av covid-19-pandemien. Mange av våre medlemmer har hatt et 

arbeidskrevende år med lokalt TISK-arbeid (TISK: testing, isolering, smittesporing, 

karantene). Styret engasjerte seg for å bidra til at Fylkesmannen i Troms og Finnmark skulle 

ha en mer støttende rolle overfor kommunene. Styret engasjerte seg også i den nasjonale 

debatten om den såkalte “Søringkarantenen” og støttet kommunene i Nord Norge i deres 

vurderinger.  

Nye Hammerfest sykehus: 

 Fra styret har Thoralf Enge, Ingrid Wæraas Rønning og Paul Olav Røsbø i tett samarbeid 

med legene ved Hammerfest sykehus jobbet med de utfordringene som ligger i den 

mangelfulle planleggingen av det nye sykehuset i Hammerfest. Sykehuset ligger an til å bli 

for lite, noe som uunngåelig vil ramme både arbeidsforhold for våre medlemmer og 

helsetilbudet til befolkningen. Det er heller ikke planlagt helikopterlandingsplass.  
Arbeidet har bestått av en rekke møter med Finnmarkssykehuset, med Helse Nord gjennom 

vår deltakelse i RU samt brev og kronikker i lokale og nasjonale media.  

Luftambulansesaken:   

Starten av 2020 bar fortsatt preg av en ustabil ambulanseflytjeneste med varierende 

beredskap. Den var likevel i klar bedring, og var å regne som stabil fram mot påske. 

Samtidig tiltok covid-19-pandemien. Helse Nord og Forsvarsdepartementet ønsket etter 

hvert å avvikle forsvarets bidrag med Bell helikopteret i Øst Finnmark. Finnmark legeforening 

i samarbeid med blant annet Øst-Finnmark Regionråd argumenterte at erfaringen man 

hadde gjort seg med helikopterstøtte i øst under flyambulansekrisen tilsa at det var uklokt 

under en pandemi å avvikle tjenesten.  

I mars deltok Britt Larsen Mehmi og Olav Gunnar Ballo på et arbeidsgruppemøte på 

Gardermoen i regi av Helse Nord, hvor sentrale aktører på området så på behovet for en 

permanent ambulansehelikopterbase i Øst-Finnmark. Dette ledet frem til at en permanent 

ambulansehelikopterbase i Øst-Finnmark ble vedtatt på Stortinget en måned senere, og 

midler fulgte på statsbudsjettet. Luftambulansetjenesten HF utvidet avtalen med Norsk 

luftambulanse AS, som tok over basen i juli. I etterkant har Norsk luftambulanse AS etablert 

seg i en midlertidig hangar ved siden av Kirkenes sykehus, og tjenesten fungerer svært godt 

i samarbeid med både sykehus, ambulansefly, bilambulansetjenesten og legevaktene i 

området. 

  



 

  

 

   
 

Samarbeid med politi på legevakt: 

FLF hadde i utgangspunktet bedt om møtet med politimester Ellen Katrine Hætta etter 

hennes kronikk juli –19 “Har vi bygget ned helsekapasiteten så politiet involveres i større 

grad?” Vi fikk ikke møte Hætta, men Peter Prydz. og Paul Olav Røsbø hadde møte i oktober 

med   leder geografisk driftsenhet Finnmark, Øyvind Lorentzen. Møtet avdekket at det 

foreligger manglende felles situasjonsforståelse om hva politiet skal bidra med ovenfor 

legevaktene, og hva legevakten må gjøre selv.   
Som del av møtet gav Finnmark legeforening tilbakemeldinger fra legevaktleger over hele 

Finnmark og det ble klart at det var behov for et nytt møte, da med Politimesteren. Møtet er 

fortsatt ikke gjennomført. 
 

Legevaktstreiken: 

5 medlemmer i Finnmark legeforening (Karasjok 2, Kautokeino 2, Hasvik 1) ble tatt ut i streik 

i oktober i forbindelse med bruddet mellom Legeforeningen og KS om vilkår og 

arbeidsforhold på legevakt. Streiken gikk til tvungen lønnsnemnd etter kun få dager streik. 

Møte i rikslønnsnemnda er lagt til 2021. 
 

Sykehussaken i Alta: 

Sent i 2020 gikk Senterpartiet ut med et alternativt statsbudsjett hvor det var satt av midler 

for å etablere både akutt kirurgi og akutt fødetilbud i Alta. Finnmark legeforening støtter 

dagens sykehusstruktur i Finnmark og fant forslaget lite faglig begrunnet. Styret valgte å 

kommentere dette i nasjonale media.   

 

Foreningen har i 2020 ellers arbeidet med disse sakene 

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

• Katrine Prydz, fastlege i Hammerfest, sitter i styret i NFA. 

• Christel Eriksen, barnepsykiater ved BUP Alta, er medlem i landsstyret og 1. vara i 

styret i OF. 

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

• Beredskapsseminar 25.05.20 i regi Øst-Finnmark regionråd hvor Britt Larsen Mehmi 

og Paul Olav Røsbø deltok. 

• Støtte i personalsak om ansettelse av LIS2 ved Hammerfest sykehus.  

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

• Peter Prydz og Marit Karlsen deltok for AF på tariffkonferansen. 

• Hurtigrutekonferansen, som skulle arrangeres i Alta høsten 2020 ble utsatt grunnet 

covid-19-pandemien. 

• Jobbe for å løfte intensivavdelingen Kirkenes sykehus fra nivå 1 til 2.  

• Paul Olav Røsbø deltok på DNLF´s ledersamling i Oslo i januar 2020. 

  



 

  

 

   
 

Medlemskommunikasjon 

• Finnmark legeforening sin side på facebook er fortsatt en viktig og effektiv måte å 
kommunisere med våre medlemmer.  

• AF sin egen lukkede gruppe på facebook har økende aktivitet. 

• DNLF’s medlemssider gir mulighet for leder og sekretariat til å sende e-post eller 
SMS til alle våre registrerte medlemmer. 

• Styret bruker Teams til møter og som digitalt dokumentarkiv.   
 
 

Kurskomiteen – egen årsmelding 

Kollegial støttegruppe – egen årsmelding 

Årets Finnmarkslege i 2020 var kommuneoverlege i Sør-Varanger, Mona Søndenå 
 

Regnskap  

Regnskapet er avgitt under forutsetning for videre drift. 

 

Paul Olav Røsbø 

Leder 

Stabbursneset 10. juni 2021 


