
       

Referat styremøte Hordaland legeforening 

14. februar 2017 på Legenes Hus 

 

 
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, årsmøtevalgt. Tord Moltumyr LSA, kasserer, nestleder, Karin Stang Volden, 

PSL, Rune Grønseth LVS, Øivind Wesnes, Af, sekretær, Anne Laue, årsmøtevalgt, Sofie C D Haug, Nmf . Anne 

Kristine Jordal NAMF, Aina Nærø Kristensen, Of 

Forfall: Christopher Elnan Kvistad Ylf, Kimberly Kleftås, årsmøtevalgt 
Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen, Therese Sæbøe Strand, administrasjonskonsulent 

 

 8/17) Referat fra Styreseminar Solstrand 13. – 14. januar 2017. Godkjent 

 

30/16) Administrasjonskonsulent Therese Sæbøe Strand.  Hun tiltrer 01.04.17, men deltar på 

styremøtene i februar og mars. Hun presenterer seg selv, med resyme av sin CV.  

Stillingsbeskrivelse er på plass. Denne kan revideres etter hvert. Kontrakt er undertegnet. 

Foreløpig vil kurskoordinator Tove Wollan fortsette som før. Hun oppretter en egen g-mail-

adresse som linkes til adressen hordaland@legeforeningen.no ved hjelp av DNLF. Det skal 

innredes kontorplass på HLF sitt styrerom, med innkjøp av tjenlige møbler og utstyr. Man 

tenker seg å kjøpe inn en stasjonær og en bærbar PC. Rune Grønseth tilbyr seg å hjelpe til 

med å sette opp datautstyret. Hun må få tilgang til HLF sin hjemmeside, slik at hun kan 

redigere denne. HLF vil ha en egen mobiltelefon, med eget nummer. Man ønsker å ha samme 

leverandør på bredbånd til Legenes Hus og HLF sin mobiltelefon.  

 

3/17) Årsmøtet 23. mai 2017. Program: Seminar om kostnader og ulikheter ved omsorg ved 

livets slutt. Bettina Husebø og Stener Kvinnsland kommer. Vi trenger også en representant, 

gjerne en onkolog, som vil begrunne og forsvare bruk av ressurser på svært dyre 

kreftmedisiner. Rune Grønseth vil forsøke å skaffe en slik innleder. Underforeninger har 

formøte kl 16.00. Matservering fra kl 16.30. Seminar 18.00 – 20.00. Årsmøte, med valg, 

20.00 – 21.30. 

 

9/17) Høring: Forslag på medlemmer til SOP-styret.  

Vedtak: HLF støtter gjenvalg på HK Bakke og Anne M Hanstad. Truls Disen er ikke på valg. 

Leder besvarer høringen på vegne av HLF 

 

10/17) Høring: Forslag på medlemmer til Etisk råd. Svein Aarseth tar gjenvalg. 

Vedtak: HLF støtter gjenvalget. Leder avgir høringssvar på vegne av HLF 

 

58/15) Paraplyen. Neste nummer kommer ut ca 13.03.17. Fortsatt meget godt samarbeid med 

utgiver. 

 

11/17) Søknad om å arrangere Landsstyrmøtet 2019. Siste gang dette ble arrangert av HLF 

var i 2005. Leder har hatt møte med hotell Ørnen. Hotell bestilles fra mandag 3. juni 

(administrasjon og yrkesforeninger osv) Landsstyremøte 4. – 6. juni. DNLF trenger 

plenumsal til minst 250 personer i skoleoppsett og 16 grupperom av forskjellig størrelse. 160 

rom natt til tirsdag, 250 rom natt til onsdag og torsdag. Bankett onsdag 5. Tirsdag 4. skal 

HLF arrangere sosialt program. Bidrag fra Oslo er 200.000. Resten betaler HLF. Invitasjonen 

legges fram på Ålesund. Arrangementskomite på 10-15 personer, bestående av noen fra 

styret, sammen med eksterne krefter. Ørnen vil gi et tilbud, som må legges fram for DNLF 

sekretariat. Endelig bekreftelse gis til Ørnen etter Landsstyremøtet 2017, der det bestemmes 

hvor møtet i 2019 skal holdes. 

 

8) Eventuelt 

mailto:hordaland@legeforeningen.no


 

a) Oppnevne nye medlemmer til husstyret. 6 leger driver Huset. Christian Busch gjør det 

meste av arbeidet. Han fortsetter sammen med Hans Kristian Bakke. Halvorsen og 

Rosenberg går ut. HLF vedtar å oppnevne Espen Rostrup og Jenny Aase Husby som 

nye medlemmer av Husstyret.  

b) Møterommet kan benyttes av HLFs styre, og de styret tillater å låne rommet. Ellers er 

det ikke tilgjengelig for bruk av andre grupper, heller ikke Søtt og Salt. 

c) Regionsutvalget skal møtes en gang før sommeren. (RU er med på å finansiere vår 

Administrasjonskonsulent.) Janne Kristine Bethuelsen er konserntillitsvalgt for Helse 

Vest og leder RU. Karin Stang Volden sitter der for PSL. Det ønskes at Ylf stiller 

med en representant. Lorentz Linde blir spurt om å bli med. Mangler off lege og 

forsker, samt arbeidsmedisiner. Gunnar Ramstad sender mail til leder for Sogn og 

Fjordane og Rogaland legeforeninger med anmodning om å skaffe representanter fra 

sine fylker. 

d) Tillitsvalgtkurs for Namf sin representant. Hun ønsker trinn 1. Hun sjekker med 

DNLF sentralt når hun kan få tatt kurset. 

e) Sigrun Solberg fyller 70 år den 15.02.17. Leder sender en hilsen til henne på dagen. 

f) Rikslønnsnemnda hadde møte 13.02.17 ang sykehusstreiken. Kjennelse kommer i uke 

9. rundt 28.02.17. 

g) ALIS stillinger (Allmennleger i Spesialisering) blir opprettet som et prosjekt, og 

allmennlegekontorene blir invitert til å ta inn en slik lege, og dermed binde seg i 5 år. 

 

 

 
 

Referent: Øivind Wesnes, sekretær  

Hordaland Legeforening:   Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   …………………………..     Tlf leder:   913 28445  

 

 


