Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening
14. – 15. januar 2011 på Solstrand hotell
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, Christian Busch, nestleder, kasserer, årsmøtevalgt (kun 15.01), Espen
Rostrup, redaktør, årsmøtevalgt, Øivind Wesnes, sekretær, Af, Kathe Aase PSL, Kjell Vikenes OF, Eivind
Solheim YLF, Gro Altenau Namf, Kristin Cotta Schønberg, vara LSA
Forfall: Bjørg Bakke, Nmf, Einar Svendsen LVS, Tord Moltumyr LSA

Fredag 14. jan 2011:
01/11) Referat fra styremøte 30.11.2010. Godkjent
02/11) Faste stillinger for LIS i sykehus. Tema er vurdert ved Arbeidsdepartementet og
kommentert av helseministeren. Man jobber nå innen Helse Vest for å finne ut hvordan dette
skal gjøres praktisk. Det er mange formelle spørsmål som må avklares, og det er en stor sak.
Forholdet til alle vikariatene må avklares. Omfattende avtaleendringer må gjøres og et nytt
regelverk må på plass. Det jobbes med en nasjonal løsning, og ønsket er at prosessen går i
ordnede forhandlingsmessige former.
03/11) Legeforeningens forslag til prinsipprogram for 2011 – 2017 og arbeidsprogram 2011 –
2013. Diskuterer den nye modellen med et langsiktig prinsipprogram og et kortsiktig
arbeidsprogram. Er arbeidsprogrammet for generelt og likt prinsipprogrammet? Burde
arbeidsprogrammet vært mer konkret? Savner f eks noe om behovet for en nasjonal
sykehusplan. Videre burde det vært lagt en større vekt på legenes arbeidsforhold og rammer
for en god yrkesutøvelse. Arbeidsprogrammet inneholder for lite som Sentralstyret kan måles
på. Dokumentene virker uferdige. Leder lager utkast til høringsnotat fra HLF som mailes til
styrets medlemmer
04/11) Registrering av legearbeid ved Bergen legevakt. Svein Z Bratland har sendt brev.
Kompetansesenter for legevaktsmedisin ved UiB forsker på skriftlige klager fra pasienter ved
Bergen legevakt.. Man vil se på alle klager på leger i årene 2002 - 2009. Er det fellestrekk
mellom påklagede leger? Leder orienterer. Styret mener at dersom det formelle er på plass,
har vi ingen formelle innvendinger, og tar brevet som en orientering
05/11) Trinn 1-kurs for sykehusleger skal arrangeres i mars 201. HLF gir en økonomisk
garanti for gjennomføring av kurset, og vil søke om refusjon i form av OU-midler
Lørdag 15. jan 2011:
06/11) Dnlf 125 års jubileum i 2011. Eli J Andersen i legeforeningens sekretariat er
kontaktperson for arrangementer i forbindelse med jubileet. Leder har kontaktet Bergens
Tidende, og anbefalt avisen å gjøre en reportasje i forbindelse med jubileet
07/11) Årsmøteseminar HLF 31. mai 2011: Styret ønsker å benytte anledningen til å markere
jubileet. Styret har en ide-dugnad, og mange ideer for programmet blir diskutert. Man ser for
seg et større arrangement med så vel sosialt som faglig innhold. Man diskuterer forskjellige
foredragsholdere, og leder vil kontakte aktuelle Man ser for seg følgende tidsplan: Mulighet
for Formøte for yrkesforeningene kl 16.00, møtestart med sosialt arrangement kl 17.00,
foredrag 18.00, og Årsmøte med valg 19.00

02/10). Legenes hus. Søtt og salt har allerede stor suksess med helgearrangementer, og jobber
med å fylle opp hverdagene. Styret diskuterer samarbeid med Det Medicinske Selskab om
diverse arrangementer. Styret ønsker å gjøre huset mer attraktivt for legene, og diskuterer
hvordan man kan oppnå dette.
08/11) Valg i Hordaland Legeforening den 31. mai 2011. Styret har nå en sammensetning der
mange i styret har lang erfaring. Man ønsker å rekruttere nye leger inn i i styret, men ser at
det bør skje gradvis, slik at man unngår for store utskiftninger ved det enkelte valg

Eventuelt
1) Deadline for Paraplyen: 1. febr 2011
2) De tre av styrets medlemmer som ikke er delegater i DNLF landstyre, kan delta på
landsstyremøtet på HLFs kostnad

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

Tlf leder: 913 28 445

