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Besøksadresse: 
Sjøgata 10 
8006 BODØ 

 
Tlf.: 75 51 29 00 
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Saksnr.:       Referent/tlf.:     Sted/dato:  
20XX/XXX-XX/XXX  Raymond Dokmo, 944 86 738  Bodø, 15.05.2018 

 

Møtereferat 

 
Møtetype: Fysisk møte/Skype 
Møtedato: 15.05.2018 
Møtested: Bodø 
Neste møte: 12.10.18 Fysisk møte i Bodø/skype 

 
Til stede 

Navn Initialer 
Else Marie Isaksen EMI 
Gerd Teigland GT 
Gunvor Birkelid GB 
Dagfinn Moseng DM 
Ingrid Thoresen IT 
Lene Osbakk LO 

 
Forfall 

Piera Niiles West 
John Sverre Nordahl 
Richard Stoll 

 
 

Sak  Ansvar Frist 
 Status i foretakene: 

FIN: Avtale med 2 leger fra Stockholm ut året. En fra 
Tromsø (Bjørn som er med og vurderer henvisning). 
Lite sårpasienter som blir henvist. Er ok med 
sykepleierressurser så lenge det er god organisering. 
NLSH: Har lege frem til sommeren. Ellers veldig uklart. 
UNN: Alt ok. 2 hudleger i Harstad, 1,5 stillinger. Ca en 
uke ambulering til Narvik. Dagfinn planlegger 
pensjonisttilværelse fra 01.09.18. 
HSYK: Uten hudlege fra sommeren. 
Avtalehjemler: En vakant i Alta, en fast ansatt i 
Sortland fra 01.09.18 
 
Trenger flere utdanningsstillinger. 
Avgjørende at dette skjer på UNN, som basis for LIS 
utdanning med flere faste overleger som kan bidra. 

DM  
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Særlig viktig anses dette i forhold til nye 
spesialistutdanningsregler som trer i kraft fra 1.3.19 
Legestillinger på UNN må derfor oppretholdes og helst 
styrkes for fortgang i spesialisering, både på overlege 
og LIS-siden. 
Utdanningsstillinger hos privatpraktiserende avtale-
spesialister kan gjennomføres som supplement inntil 6 
mnd. 

01/18 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent. 

DM  

02/18 Kvinner med Polycystisk Ovariesyndom (PCO) får 
ofte skjemmende hårvekst. 
Personer med kjønnsdysfori får dekt utgifter til 
hårfjerning med laser, men ikke med elektrolyse. Det 
finnes teknikker for å gjøre hårene mørkere for å 
kunne gjøre laserbehandling.  
 
Det er ønskelig fra fagrådet at dette tilbudet skal gis til 
damer med (PCO) 

DM  

03/18 Behandling med biologiske legemidler 
Skal bruke mest kostnadseffektive legemidler. 
Hvordan kan Helse Nord følge opp hvordan 
retningslinjene innen biologisk behandling følges opp. 
Fagrevisjon? 
Er det forskjell i behandlingen som gis i de ulike 
helseforetakene? 

DM  

04/18 Samarbeidsavtalen Privatspesialister/Sykehus - 
status og veien videre. 
Kanskje en skulle hatt felles møter, retningslinjer, 
fordeling av oppgaver, for eksempel samle alle 
hudlegene en gang i året. Det kan søkes støtte om 
fagnettverksmidler fra Helse-Nord. 

DM  

05/18 Hva er status på tildelte stillinger fra Helse Nord 
RHF 
Ansatt en person i Vesterålen, en vakant stilling i Alta. 
Hva med å gjøre denne stillingen om til driftshjemmel? 
Ingen avtalehjemler i Tromsø, en i Bodø.  

DM  

06/18 Eventuelt 
Orientering om hepatitt C – ny behandling 

DM  

 


