
       
  

Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening 
30. november 2011 i Legenes Hus 

 
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt, Tord Moltumyr, nestleder, LSA, Christian Busch, kasserer, 
årsmøtevalgt, Øivind Wesnes, sekretær, Af, Espen Rostrup, redaktør, årsmøtevalgt, Karin Stang Volden PSL, 
Eva Gerdts LVS, Kjell Vikenes Of, Marit Bekkevold YLF, Ingunn Glenjen NAMF, Fridtjof Edland, Nmf 
(Fulltallig styre) 

 
36/11) Referat fra styremøte 25.oktober. Godkjent 
 
37/11) Kompensasjon/ lønn for styrejobber i HLF. I 2005 hadde Leder 65000, kasserer 30000 
og sekretær 10000 i årslønn. Justeringer i 2009, da gikk Leder ned til 60000, kasserer og 
sekretær økte med 5000, til hhv 35000 og 15000, Espen Rostrup har vært redaktør for 
Paraplyen fra nummer 3 2006, og hatt ansvaret for vår Internettside. Han har siden 2009 hatt 
125000 i årslønn. Disse honorarer ligger lavt sammenlignet med andre lokalforeninger, og de 
totale utgifter til administrasjon av HLF er også meget beskjedne. 
 
Vedtak: Sekretær lønnes med 25000, kasserer med 45000 og leder med 80000, gjeldende fra 
01.09.2011. Lønn utbetales halvårlig. Lønn for redaktør diskuteres på neste styremøte, og en 
evt justering vil gjelde fra 01.01.2012. 
Det har ikke tidligere vært utbetalt møtegodtgjørelse til styrets medlemmer, og endring av 
denne praksis kan bare gjøres av Årsmøtet. 
 
38/11) Orientering fra foreningen sentralt, ved leder. 
a) Sentralstyrets satsningsområder: 6 punkter: 1) IKT-løsninger, meldingsløftet, e-resept, 
kommunikasjon. 2) Medisinsk ledelse, jobbe for at leger tar lederstillinger, også i 
kommunene. Styrking av kommunelegen. 3) Nasjonal standard for legevakt. 4) Nasjonal 
sykehusplan 5) Faste stillinger for LIS 6) Kvalitetskrav i faget, måling av kvalitet 
 
b) Samhandlingsreformen: Sykehusene jobber med avtaler med kommunene. Mange slike 
avtaler gjøres uten leger til stede ved forhandlingene. Noen få fylker har med allmennleger i 
forhandlingsgruppene. Problemområder: 1) Kommunal medfinansiering. 2) Definisjon av 
”Utskrivingsklare pasienter” 
 
39/11) Orientering fra yrkesforeningene.  
Of: Problem med stadig dårligere finansiering av kompetanseutvikling for leger. Industriens 
støtte til kursvirksomhet er sterkt redusert de siste årene, uten at Staten har kommet inn med 
midler for å kompensere dette. Resultatet er at det blir stadig vanskeligere å finansiere 
nødvendig kursvirksomhet for leger. 
LSA: Problemer mange steder med lønns- og arbeidsforhold for offentlig ansatte leger. 
Nmf: Skal ha en foredragsserie fra de forskjellige spesialister for 1. og 2. års studenter 
 
40/11) Arbeidsmøtet på Solstrand. Avholdes fredag 20 – lørdag 21. jan 2012. Møtestart 
fredag kl 1600. Aktuelle tema:  
a) Mulighet for åpent hus for legemøter og foredrag. 
b) Kommunelege 1-rollen 
c) Samhandlingsreformen, herunder samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner. 
Innledning ved leder Eivind Solheim og nestleder Tord Moltumyr. 
d) Planlegge årsmøtet 2012, foredragsholder? Servering? 
 



41/11) OU-midler. Behov for 2012? Legeforeningen ønsker å ha meldt inn dette på forskudd. 
YLF vil holde Tv-kurs, trinn1, med sannsynlige utgifter på snaut 60.000. HLF garanterer for 
utgiftene, som søkes tilbakeført som OU-midler, i tråd med tidligere praksis. Leder melder 
inn et behov på ca 67.000 
 
Eventuelt 
 
LVS: PhD stipendiater er frustrerte pga at max 6 mnd av 3-4 års PhD-tjeneste gir tellende 
tjeneste for spesialiteten generell indremedisin og generell kirurgi. Foreslår at opptil 12 mnd 
skal være tellende etter individuell vurdering. Forslaget skal fremlegges i Spesialitetsrådet 
01.12.2011. Forslaget bør fremlegges Sentralstyret. 
 
Af: Praksiskompensasjonen er i dag 6000, uendret i 8 år, muligens enda lenger. 
Allmennlegeforeningen har nå 8 x 925 = 7400 for en dag. Foreslår at vi legger oss på 7,5 x 
1000 = 7.500 for en dag. Vedtak utsettes til neste styremøte. 
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