Referat styreseminar for Hordaland legeforening
13. – 14. januar 2016 på Solstrand
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, årsmøtevalgt. Tord Moltumyr LSA, kasserer, nestleder, Karin Stang Volden,
PSL, Rune Grønseth LVS, Øivind Wesnes, Af, sekretær, Kimberly Kleftås, årsmøtevalgt, Anne Laue,
årsmøtevalgt, Sofie C D Haug, Nmf Christopher Elnan Kvistad Ylf. Anne Kristine Jordal NAMF, Aina Nærø
Kristensen, Of
Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen

1/17) Godkjenning av referat fra styremøtet 13.12.2016
30/16) Organisasjonskonsulent. Leder og nestleder har intervjuet tre søkere (av 82) De har en
kandidat, Therese Sæbøe Strand og leder og nestleder presenterer henne for styret. Vel
halvparten av kostnaden vil bli dekket av eksterne kilder. (Huset og Regionsutvalget) Det er
et møte i Legeforeningen i Oslo tirsdag 17. januar kl 1000 til 1700, og vi ønsker at
kandidaten reiser dit.
Konsulentens oppgave vil primært være å arbeide for HLF styret, videre kurskomiteen,
husstyret og Regionsutvalget. Den nåværende kurskoordinator Tove Wollen vil få en ny rolle
fra 1. jan 2017 uansett. Med ny konsulent må man finne en optimal arbeidsdeling mellom
disse.
Det må bli en fast rutine at konsulenten deltar på alle styremøter og der gir en kort orientering
til styret om foreningen og Husets økonomi, samt hennes løpende aktiviteter.
Stillingsinstruks er ikke skrevet. Fleksibilitet er et nøkkelord. Det må presiseres at
arbeidsoppgavene vil endres over tid. Det presiseres at arbeidstiden vil variere fra uke til uke.
22,5 time pr uke i snitt betyr at mange uker må man påregne lengre arbeidstid. Hun må
disponere en egen telefon, som vil være HLF sitt offisielle telefonnummer. Hun må også
disponere en egen e-postadresse på vegne av HLF.
Det kan legges inn fast arbeidstid på kontoret, og ellers må styret ha en viss kontroll på
hennes arbeidstid. Timelister? Vi må danne oss et bilde av hvor mye arbeid en slik stilling
medfører.
Hun vil formelt ansettes av HLF, men med pensjonsrettigheter som andre ansatte i DNLF.
Dessuten vil DNLF gjøre det praktiske arbeidet med lønnsutbetalinger og pensjonsordningen.
DNLF har en standardkontrakt vi vil tilpasse og benytte i ansettelsen.
Therese Sæbøe Strand kontaktes pr telefon av leder, og hun ønsker å motta stillingen, samt,
hvis mulig, reise til Oslo. Leder forsøker å organisere dette best mulig, slik at hun får
maksimalt utbytte av reisen. Han kontakter Ellen Juul Andersen.
2/17) Økonomi. Kasserer orienterer, og viser et foreløpig regnskap for 2016.
Kursregnskapene går inn i vårt ordinære regnskap, og kompliserer oversikten. Kursene gir et
driftsoverskudd.
Vi ønsker at for 2017 skal kursregnskapene skilles ut i egne punkter for å kunne presentere
dette for Årsmøtet.
Presentasjon av kursene, og deres økonomi, i 2016: Høstkurset, Grunnkurs D,
Akuttmedisinkurs, Grunnkurs A
Kapitalen bør overføres fra driftskonti til en plasseringskonto snarest mulig, slik at driftskonti
kun har nødvendig kapital for daglig drift.
Husstyret står under administrasjon av HLF styre. Dermed skal alle planlagte arbeider på
huset, og utgifter til dette, fremlegges HLF styre. Det foreslås at et styremedlem også får sete
i Husstyret.

Vi vil opprettholde en ekstrakontingent på 200 kr pr år, for å finansiere konsulenten og
medlemsaktiviteter.
Vi har betalt ca. 35 000 for Det Medisinske Selskap i Bergen sine møter i 2016, men derav er
30 000 inntekt fra et ledig kontor. HLF vil fortsette å subsidiere DMSB
3/17) Årsmøtet 2017 arrangeres den 23. mai 2017.
Leder kontakter S+S snarest for å avklare dato.
Katja Løvik kontakter medisinerstudentenes kor om et evt kunstnerisk innslag
Aktuelle tema som blir luftet:
Invitere toppolitiker?
Helseregistre. Hvordan beskytte sensitive data?
Forskere og Datatilsynet vil ha motsatte syn på dette. Camilla Stoltenberg og leder for
Datatilsynet kan innlede.
New Public Management, administrasjon av sykehusene.
Nye dyre medisiner er lobbyert inn på sykehusene, og de kostnadene må inndekkes. Prisene
på denne behandlingen er hemmelig.
Kostnadene dekkes inn på sykehuset ved å redusere bemanningen, og dermed forverre
arbeidsmiljøet. Hva med prioriteringene?
Trenger da en person som kan legge fram at denne behandlingen er for kostbar, og går ut over
andre behandlinger, samt en som forsvarer behandlingen. Kreftforeningen? Kvinnsland som
onkolog og sykehusøkonom? Steinar Madsen? Leger uten grenser for å sette dette i et
verdensperspektiv? Fridtjof Heyerdahl? Bettina Husebø? Millioner går til livsforlengende
behandling, mens lite penger går til pleie av de gamle.
«Kan man dø i verdens rikeste land?»
«Er det noen grense på ressursbruken ved livets slutt?»
«Er det noen grense på ressursbruken ved alvorlig sykdom med korte perspektiv?»
«Har vi ubegrensede ressurser ved alvorlig sykdom?»
«Går det en grense for ressursbruk ved alvorlig sykdom?»
Bettina Husebø, kontaktes av leder, som også sjekker med S+S
Daniel Heinrich, lege ved A-hus, tidligere ved lungeavd HUS, kontaktes av Rune Grønseth
Stener Kvinnsland, kontaktes av Tord Moltumyr
Karita Bekkemellem, kan uttale seg bl a om hemmelighold av priser. Kontaktes av leder.
evt Steinar Madsen
4/17) Aktuelle høringer
a)   Landsstyremøtet 2019., 3. – 5. juni. HLF sin plikt blir å reservere hotell, samt å
arrangere middag tirsdag kveld. Karin Stang Volden sjekker med hotell Ørnen.
Festspillene i Bergen varer til 5. juni, slik at deltagerne har mulighet for å overvære en
konsert.
b)   Helsepolitisk debatt på Landsstyremøtet 2017. Avgir ingen høringsuttalelse.
c)   Krav om henvisning til fysioterapi bortfalles. Hordaland legeforening støtter forslaget.
Epikriseplikten må innskjerpes. Og at dette må gjøres elektronisk. «hvordan dette vil
ha innvirkning på samarbeidet mellom fastleger og fysioterapeuter, og evt. hvilke
andre tiltak som må på plass for å sikre at dette blir bedre ivaretatt.» HLF avgir en
høringsuttalelse.
d)   Kvinnslandutvalget. Gir ingen høringssuttalelse.
e)   Godkjenning av sykehus. Gir ingen høringsuttalelse.
f)   Læringsmål for 44 medisinske spesialiteter.

g)   Valg til Sentralstyret. HLF har ingen kandidater
5/17) Søknad fra Nmf Bergen om støtte til studentutveksling med andre land, både til å sende
studenter ut, og ta imot studenter fra andre land. Det søkes om 15600 kr. Pengene går til
faglig og sosialt program for 8 bergensstudenter samt 12 utenlandske studenter. Totalutgift
65 000.
VEDTAK: HLF bevilger kr 15.600
6/17) Overlegeforeningen søker om støtte til innkjøp av egen PC/ Mac til bruk i
foreningsarbeid.
VEDTAK: HLF bevilger støtte til innkjøp av tjenlig bærbar PC/ Mac
58/15) Paraplyen:
Alt går bra. Frist for innlegg til neste nummer er ca. 4. febr 2017.
Har kontakt med skribent som ønsker å skrive i Paraplyen.
Avtalen er at HLF betaler 10000 kr pr nummer, med ønske om at dette beløpet reduseres til
null med tiden.
Utgivelsesplan: 17. februar, 16. juni, 22. september, 24. november.
7/17) Det diskuteres det store frafallet i videregående skole, med mange ca 72 000 unge som
lever på stønad fra NAV. Namf sin representant legger fram saken.
Referent: Øivind Wesnes, sekretær
Hordaland Legeforening: Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen, …………………………..
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