Referat styremøte Hordaland legeforening
14. mars 2017 kl 19.00 på Legenes Hus

Til stede: Gunnar Ramstad, leder, årsmøtevalgt. Tord Moltumyr LSA, kasserer, nestleder, Karin Stang Volden,
PSL, Solveig Jonasson vara Ylf, Øivind Wesnes, Af, sekretær, Sofie C D Haug, Nmf . Anne Kristine Jordal
NAMF
Forfall: Kimberly Kleftås, årsmøtevalgt, Aina Nærø Kristensen, Of, Rune Grønseth LVS, Anne Laue,
årsmøtevalgt
Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen, Therese Sæbøe Strand, administrasjonskonsulent, Christian Busch,
Husstyret (på første del av styremøtet)

30/16) Administrasjonskonsulent. Hun vil kunne bistå husstyret for Legenes Hus i den
daglige driften. Styret diskuterer rutiner for regningsbetaling og fullmakter. Dette vil senere
bli diskutert med regnskapsfører. Vi ønsker å ha egne e-post-adresser både til Huset og til
HLF, evt kun en felles adresse. Thomas Bønes, i Bønes IT kompetanse, har kontor på Huset,
og er vår IT konsulent. Han kan dermed bistå administrasjonskonsulenten til å sette opp ITutstyret. Det er bestilt kontormøblement. Det må kjøpes PC-utstyr, inkl printer/skanner, og
leder vil organisere dette sammen med Strand.
Etter hvert vil man skanne inn alle skriftlige avtaler, dokumenter osv.
Det må organiseres lønnsutbetalinger, pensjon osv med DNLF sentralt i Oslo, og konsulenten
må melde inn til leder personalia, adresse, bankkontonummer.
58/15) Paraplyen. Neste nummer kommer ult juni, og innlegg må skrives i mai. Svært god
annonseinngang. Sogn og Fjordane bør betale 1/7 av utgiftene til Paraplyen, som blir ca
23.000 pr år. Man bør sende en regning til Sogn og Fjordane legeforening for 2016. Ronny
Cassels, leder av Sogn & Fjordane legeforening, er ukjent med avtalen om økonomisk
samarbeid angående Paraplyen, men vil gjerne bidra med 1/7 av kostnadene.
11/17) Landsstyremøtet 2019. Vi har sendt inn invitasjon til DNLF, og så langt er vi de
eneste. Dog vil sannsynligvis ogst Agderfylkene søke. Ørnen har gitt en pris på 750 romdøgn,
sal og grupperom.
3/17) Årsmøteseminar mai 2017. Mangler innledere. Har to nå, men mangler noen som vil
forsvare bruk av de nye svært kostbare kreftmedisinene.
12/17) Lovendring - Regionsutvalg, høringsfrist 19.04 Det er foreslått å endre formål og
sammensetning. Det skal sitte representanter fra alle yrkesforeninger, og alle styrene skal
være representert. HLF vil støtte forslaget.
13/17) Lederprisen 2017. høringsfrist 20.03. HLF styre har ingen kandidater
14/17) Forslag til Arbeidsprogram Dnlf, høringsfrist 19.04. Dette vedtas hvert 2. år, og sier
noe om hva Dnlf skal prioritere, som faglig forening, men spesielt som fagforening. Styrets
medlemmer vil lese forslaget, og det tas opp på neste styremøtet.
15/17) Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i alle de fagmedisinske
foreninger. Disse vil få mandat til å utpeke en representant for alle spesialistkomiteene. HLF
støtter forslaget, men gir ikke egen høringsuttalelse.
16/17) Godkjenning av referat fra 14.02.17. Godkjent

Eventuelt
a) Namf: Går en usikker tid i møte for hele faget arbeidsmedisin. Regjeringen legger opp
til nye modeller i bedriftshelsetjenesten. Den nye modellen synes å være inspirert av
det danske systemet. Utvalget som skal legge fram denne nye modellen har ingen
leger som medlem. Man er redd for at arbeidsmedisinere som faggruppe vil forsvinne.
b) Nmf: Forskrift om felles rammeplan for de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene
er lagt ut til høring.
c) ALIS-møtet. (AllmennLeger I Spesialisering) Leder deltok, og er valgt inn i
styringsgruppen. Det opprettes nå, som en pilot, 13 fastlegestillinger/ hjemler i
Hordaland og Sogn & Fjordane. Disse blir fastlønnet av kommunen, og stillingene
leder fram til spesialist i allmennmedisin i løpet av 5 år. Det mangler konkrete planer
om hvordan disse listene skal organiseres og hva som skjer med pasientene etter disse
5 årene er gått.

Referent: Øivind Wesnes, sekretær
Hordaland Legeforening: Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen, …………………………..

Tlf leder: 913 28445

