Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening
15. mars 2011 i Legenes Hus
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, årsmøtevalgt, Espen Rostrup, redaktør, årsmøtevalgt, Einar Svendsen LVS,
Bjørg Bakke, Nmf, Øivind Wesnes, sekretær, Af, Kathe Aase PSL, Gro Altenau Namf, Eivind Solheim YLF,
Tord Moltumyr LSA
Forfall: Christian Busch, nestleder, kasserer, Kjell Vikenes OF

14/11) Referat fra styremøtet 15.februar. Godkjent
15/11) Landsstyresak. Lovendring om sammensetning av Nmf styret. HLF har ingen
merknader til forslaget
16/11) Landsstyresak. Lovendring §3-1-1-1 om Landstyrets sammensetning. HLF støtter
løsning 1, at det ikke foretas suppleringsvalg
17/11) Landsstyresak.. Kontingentendringsmodell Forslaget debatteres grundig. Prinsippet i
modellen er godt, oversiktelig og forutsigbart. Styret bemerker at det er skjedd en vridning av
tilskuddene der fagmedisinske foreninger og lokalforeninger går ned i tilskudd, mens
yrkesforeningene øker. Spesielt Of og AF har en stor prosentvis økning. Styret forventer en
livlig debatt på landsmøtet, og vil ikke kritisere de enkelte elementer i forslaget nå.
18/11) Landsstyresak. Endring av generelle bestemmelser for spesialist-utdanning av leger.
Noen prinsipper: Oppheving av gruppeinndeling av sykehus i gr 1 og gr 2. Oppheving av
legefordelingssystemet, dermed fjerne nasjonalt råd, og frisetting av lege-arbeidsmarkedet.
Modell 1: Ansettes i en fast stilling ved et spesifisert sted, og hele spesialistutdanningen
organiseres derfra. Modell 2: Ansettes ved et sykehus, og søker permisjon for å få nødvendig
tjeneste ved andre sykehus. Modell 3; en kombinasjon av 1 og 2. HLF gir sentralstyret
mandat til å jobbe videre, men ber om at ”den nye turnustjenesten”, altså at basisstillingenes
plass i systemet også tas med.
19/11) Landsstyresaker. Autorisasjonstap ved 75 år. Saken diskuteres, og HLF ser frem til en
interessant debatt på Landsstyret. Kontingent for pensjonister: HLF støtter Sentralstyret
forslag om kontingentendring for eldre leger.
Eventuelt:
a) Høring: Lederutdanning/ lederstilling/ jobb som hovedtillitsvalgt godkjennes som en del av
spesialistutdanningen. HLF støtter forslaget.
b) Møte med turnuslegene, og evt sisteårsstudenter, et samarbeid mellom Hordaland
legeforening og Bergen kommune, arrangeres 22. mars
c) Årsmøtet 31. mai 2011. Yrkesforeningene inviteres til å arrangere formøter fra kl 16.00.
Foredrag 18.00 Årsmøte Hordaland legeforening kl 19.00
d) Deadline Paraplyen ca 10. april
Referent: Øivind Wesnes Hordaland Legeforening
Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen, ……….……………………………………..

Tlf leder: 913 28 445

