
       
  

Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening 
25. oktober 2011 i Legenes Hus 

 
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt, Christian Busch, årsmøtevalgt, Espen Rostrup, årsmøtevalgt,  
Bettina Husebø vara LVS, Fridtjof Edland Nmf, Øivind Wesnes, Af, Karin Stang Volden PSL, Tord Moltumyr 
LSA, Marit Bekkevold YLF, Ingunn Glenjen NAMF, 
Forfall: Kjell Vikenes Of 

 
32/11) Referat fra styremøte 13.sept godkjennes 
 
29/05) Paraplyen v/Espen Rostrup. Svært variabelt reklametilfang, og dermed også variabelt 
sidetall. Pga manglende reklameinntekter har noen utgaver blitt utgitt med underskudd.  
Deadlineliste for innlegg Høst 11 – Vår 12 ligger på HLF hjemmeside. Neste er 25.11.11 
 
02/10) Legenes Hus Christian Busch redegjør for driften. Økonomisk går driften av huset 
tilfredsstillende. Oppussingsprosessen går sakte fremover ettersom økonomien tillater det. 
Steinar Fosse har hatt ansvaret for kommunikasjon med brannvesenet og tilsyn etter at han 
trådte ut av husstyret. Det er riktignok eksterne firmaer som kontrollerer varslingssystemer, 
slukningsutstyr osv. Det ble påpekt mangelfull interndokumentasjon og manglende øvelser 
ved siste branntilsyn, og ny kontroll er nær forestående. Interndokumentasjonsmappen er 
supplert, men virker uoversiktelig. Husstyret er redd det blir vanskelig å holde tritt med 
økende krav til dokumentasjon og pålegg fra branntilsynet. Husstyret ser derfor at hele 
jobben med brannsikring og dokumentasjon settes ut til et profesjonelt brannsikringsfirma når 
Fosse trer ut av denne rollen. 
 
33/11) Leder har deltatt på møte med sykehjemsleger og Bergen kommune om Elektronisk 
Pasientjournal på sykehjem. Systemet ”Profil” fungerer dårlig for sykehjemsleger. De har 
protestert på dette i minst 5 år.  Mer enn 50 sykehjemsleger møtte, og har krevet nytt 
journalsystem. Inntil dette er på plass, har alle sykehjemsleger kollektivt sluttet å bruke 
systemet, og gått over til papirjournal. Legene har meldt det dårlige journalsystemet som 
avvik til Fylkeslegen. Fylkeslegen har sendt saken videre til Helsetilsynet 
 
34/11) Nytt fra foreningen sentralt v/Eivind Solheim. Han skal delta på ledersamling om 2 
uker. Møtet vil handle om DNLFs satsingsområder og Foretaksmodellen. 
Espen Rostrup: DNLF vil utforme en rapport om forebyggende helsearbeid, og Rostrup sitter 
i referansegruppen. 
 
35/11) Orientering fra Yrkesforeningene 
YLF: Tillitsvalgte har vært på Trinn-2-kurs på Svalbard, lærerikt, ca 90 deltagere. Fortsatt 
uklart om faste stillinger for underordnede leger. 
LSA: Lønnsforhandlinger. Planlegger strukturene i den fremtidige kommunehelsetjenesten, f 
eks angående kommunale sengeplasser. Fra 1. jan 2012 blir det lovpålagt samarbeidsavtaler 
mellom helseforetak og kommuner. 
PSL: En del diskusjon om samarbeid mellom praktiserende spesialister og helseforetakene. 
NmF: Bjørg Bakke, stud med fra Bergen er blitt øverste leder for Nmf. Styret gratulerer 
Namf: Ønsker å samle arbeidsmedisinerne lokalt. Orienterer om nye Offshore-attester fra 
01.01.11. Fra 2014 må legene ha egne kurs for å kunne gi offshore-attester. 
 
Eventuelt 
 



1) Steinar Fosse: Det medisinske selskap står i fare for å avvikles. Det er konflikt innen 
selskapet, pga at statuttene sier at husfondet, med rest på 1,2 mill, skal settes i fast eiendom, 
men noen medlemmer ønsker at pengene blir brukt til drift av selskapet 
 
2) Info om brannvern, meldingssentral og brannslukkere, samt Brannøvelse på evakuering. 
 
3) Neste styremøte flyttes til onsdag 30. november kl 18.00 
4) Nye styremedlemmer:  Marit Bekkevold marit@bekkevold.com YLF 
    Andreas Nøttveit Vara NmF  
 
 
Referent: Øivind Wesnes Hordaland Legeforening                                                                                                         
Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   ……….……………………………………..     Tlf leder:   416 16595  


