
     

Saksliste styremøte i Hordaland legeforening  

 

Dato: tirsdag 19.januar 2021 

Tid og sted: kl. 19.00, Microsoft Teams 

  

 
 Tilstede: leder Gunnar Ramstad, Tord Moltumyr (LSA), Øivind Wesnes (AF), Yngvild S. Hannestad 

(PSL), Ester Kringeland (LVS), Aina Nærø Kristensen (OF), Anne Kristine Jordal (Namf),  

Yngvar Lunde Haaskjold (Ylf), Arleen Aune (Årsmøtevalgt), Anne Laue (Årsmøtevalg/Kurskomiteen), 

Arisha Nawaz (Nmf),  

Gjest: Katja Løvik redaktør Paraplyen 

Referent: Therese Sæbøe Strand 

 

 

Sak 01/21) Gjennomgang av referat fra 08.12.2020 - Godkjent 

 

Sak 35/20) Arbeidsmøte på Solstrand 12-13.02.2021 

Planlagt møte i januar ble flyttet til 12.-13.02 pga smitteverntiltak. Styret følger situasjonen 

og satser på at arbeidsmøte og styremøte kan gjennomføres på Solstrand. 

Valgkomiteen deltar med leder Inge Glambek. Valgkomiteen har signalisert at de sitter en 

periode til etter valget på årsmøtet. Styremedlemmene informerer valgkomiteen om ev 

gjenvalg eller forslag til nye styremedlemmer. 

Styret setter seg inn i Legeforeningen sin «Fem punkts plan til bruk i valgkampen. Planen har 

hovedfokus på kamp for sykehusene, i Hordaland er hovedfokuset å beholde nok 

fastlegehjemler. Styret vil vurdere aktuelle saker til arbeidsmøtet på Solstrand, f.eks innenfor 

ortopedi, gynekologi. Stor forskjell i dekning for gynekologer på Vestlandet kontra 

Østlandet. 

Årsmøtet med tentativ dato bør planlegges i lys av smittesituasjonen, samt møtedatoer ut 

første halvår inkludert årsmøte i mai.  

 

Sak 02/21) Aktuelle høringer  

HLF avgir ingen uttalelser 

  

Sak 03/21) Paraplyen 

Foreslått datoer for skribenter: 29.01, 04.06, 27.08 og 29.10 

Det nye styret kan prensenters i første utgave etter sommeren, og det avtroppende styret 

skriver avsluttende innlegg. Ønsker ev. temautgave ila 2021og stoff om tillitsvalgtarbeid for 

leger.  

 

Sak 14/20) Følgene av Koronaviruset  

Fravær av progresjon ved vaksinering. PSL bekymring, de er ikke prioritert mtp vaksinering 

av eget helsepersonell. Uklart hva fastlegenes rolle skal være i denne situasjonen mtp 

vaksinering og hvordan kommunen legger opp vaksinering av vanlige pasienter. Utfordrende 

for fastleger generelt å ha oversikt over alle sine pasienter om de ev. er i risikogruppen, dvs 

fra 85 år. Massevaksinering er det beste.  

 

Sak 04/21) Siste nytt fra Kurskomiteen 

Kurskomiteen har signalisert at de vil fortsette. Burde få med en fra PSL inn i kurskomiteen 

 

Eventuelt  

Ingen saker til behandling 


