
       

Referat styremøte Hordaland legeforening 

18. april 2017 kl 19.30 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, Sofie C D Haug, Nmf . Kimberly Kleftås, 

årsmøtevalgt, Aina Nærø Kristensen, Of, Anne Laue, årsmøtevalgt, Anne Kristine Jordal NAMF, Christopher 

Elnan Kvistad  Ylf  

Forfall: Ingen 
Gjest: Therese Sæbøe Strand, administrasjonskonsulent 

 

16/17) Referat fra styremøtet 14.03.17, godkjent 

 

17/17) Oppstart Regionutvalg. Første møte i Bergen den 19.04.17, kl 14 – 18. Ylf og PSL kan 

ikke møte, og de har heller ikke mottatt innkalling, som ble utsendt 7. april. Neste møte blir 

sannsynligvis i Stavanger, og da møte med ledelsen i Helse Vest 

 

58/15) Paraplyen. Sak utgår. 

 

30/16) Administrasjonskonsulent. Oppgaver og rutiner. Dette er i støpeskjeen. Arbeidstiden 

må vurderes etter hvert. Hun har nå etablert både egen e-postadresse og eget telefonnummer 

som skal brukes ved kontakt med HLF. Styret går gjennom retningslinjer for bruk av HLF sitt 

styrerom. Adm.kons. får oversendt på e-post kontrakter med S+S av 2009. 

 

3/17) Årsmøtet HLF 23. mai 2017. Vanskelig å finne en forkjemper for bruk av MAB-

medikamentene. Steinar Aamdal fikk kreftforeningens hederspris nå i 2017 for sitt 

engasjement for å bruke de nye kreftmedisinene. Leder vil kontakte ham.  

Leder skal skrive Årsmeldingen. Regnskap HLF skal godkjennes av årsmøtet. Budsjett skal 

legges fram. Husets regnskap skal fremlegges årsmøtet til orientering. Styremøte den 15. mai 

skal brukes til å ferdiggjøre dokumenter før årsmøtet. Kasserer vil samtale med revisor for å 

få regnskapet innen 15. mai kl 19.30.  

Kathe Aase i valgkomiteen har vært i kontakt med leder i forbindelse med valg på årsmøtet. 

Eivind Solheim og Grethe Vold er de to andre medlemmene.  

Kimberly Kleftås vil ta initiativ for et kunstnerisk innslag 

 

18/17) Samarbeidsmøte med NAV ledelse og HELFO. Halvårlig møte der Af og PSL møter 

sammen med leder. Godt samarbeidsklima på disse møtene. 

 

14/17) Høring: Forslag til Arbeidsprogram Dnlf, frist 19.04. Hva har New public 

Management medført av endringer innen pasientbehandlingen på sykehusene? 

Legeforeningen mener at dette har medført at legene er dermed blitt fjernet fra pasientene, en 

svekkelse i lege-pasient-forholdet. HLF styre gir ingen høringsuttalelse 

 

19/17) Høring: Observatørstatus i Sentralstyret for Akademiker-leder Kari Sollien. Dnlf er en 

viktig del av Akademikerne og det kan være nyttig med et tett bånd mellom Sentralstyret og 

Akademikernes ledelse. HLF gir ingen høringsuttalelse 

 

11/17) Landsstyremøtet 2019. Leder har oversendt tilbudet fra Hotel Ørnen til Oslo, og det er 

godkjent av Sentralstyret. Kristiansand vil også søke. Leder vil legge fram vår søknad på 

Landsstyremøtet 2017. 

 



20/17) Landsstyremøtet 2017. Flere fra HLF styre vil delta her. Regjeringen har nedsatt et 

utvalg som skal se på prioriteringer i primærhelsetjenesten, uten at noen fastleger eller andre 

leger med klinisk forståelse er utnevnt til å sitte i utvalget. Dette er beklagelig, og bør bli en 

sak for Landsstyret. Vår president har påklaget dette. Tord bør nevne dette for LSA sin leder 

 

 

Eventuelt 

 

ALIS-prosjektet er på vei. 13 fastlønnshjemler i Hordaland og Sogn og Fjordane er nå 

etablert. Utlyses i mai Starter 1. september. Hver kommune bestemmer lønnsnivået. Legene 

får rett til å beholde listen. 

 
 

Referent: Øivind Wesnes, sekretær  

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

post@hordaland-legeforening.no      …...Tlf organisasjonskonsulent: 948 71 018 
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