Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening
Tirsdag 26. februar 2008 på Legenes Hus, Bergen
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, Christian Busch, nestleder, kasserer, årsmøtevalgt. Trond Skaflestad Namf,
Kathe Aase PSL, Johan Torgersen Ylf, Elisabeth Stura leder NMF Bergen. Kristin Cotta Schønberg, vara LSA,
Niels Saaby Hansen vara Af
Gjest: Bjørn E. Rosenberg, Husstyret
Forfall: Espen Rostrup Ellingsen Årsmøtevalgt, Øivind Wesnes Af, Kjell Vikenes OF, Tord Moltumyr LSA,
Einar Svendsen, LVS

5/08) Referat fra styremøtet 220108 ble tatt til etterretning uten tilføyelser.
3/08) Høringssak. Høringssak. Autorisasjonsutvalgets rapport.
Autorisasjonsutvalgets rapport om videre turnustjeneste og problematikk ble gjennomgått i
detalj og forberedt for styret av Torgersen, Ylf.
Hordaland legeforening vil gi følgende uttalelse:
a) Den norske turnustjenesten er verdifull, hensiktsmessig og bør bestå.
b) Turnustjenesten må ikke bli et middel for å hindre utenlandsstudenter autorisasjon og
arbeid i Norge.
c) Et todelt løp for praktisk veiledet tjeneste etter embetseksamen er ikke hensiktsmessig og
løser ikke de faglige utfordringer en står ovenfor mtp kapasiteten i turnustjenesten.
Dog erkjenner Hordaland Legeforening kapasitesbegrensingen i sykehusdelen av
turnustjenesten,
d) Det vil ikke være riktig å endre forutsetninger for godkjennelse som lege i Norge for de
som allerede har begynt et utdanningsløp, i Norge eller i utlandet, på dagens premisser.
e) Med bakgrunn i at det tilbys spesialisering på et faglig høyt nivå i utlandet, kan ikke
manglende norsk autorisasjon automatisk og konsekvent hindre at denne tjenesten blir
tellende til norsk spesialitet. Dette bør vurderes individuelt, samtidig som kravet om praktisk
veiledet tjeneste/turnustjeneste før norsk autorisasjon kan ivaretas.
7/08) Høringssak. Norsk forening for smertemedisin – Spesialforening?
Høringen tas til etterretning
43/07) Status Legenes Hus. Nye styremedlemmer i husstyret.
Ny kandidat for husstyret, Bjørn Erik Rosenberg, presenterte seg. Han vil ta plass for
Hordaland legeforening. Videre blir sammensetningen som følger: Hans Kristian Bakke og
Christian Busch, Hordaland legeforening. Sigrun Solberg, Steinar Fosse og Torbjørn Pihl fra
Det medicinske sælskab.
29/05) Paraplyen, hjemmesidene.
Saaby Hansen etterlyste tilgjengelighet av referat fra styremøtene på Hordaland legeforenings
hjemmeside. Siste åpne referat er fra september. Dette har vært et gjentagende problem og
redaktør for Paraplyen og nettstedet har forsøkt å endre dette tidligere. Problemet synes å
ligge i programvaren som legeforeningen stiller til disposisjon for fylkesavdelingenes
nettsider. Referatene godkjennes ved første påfølgende styremøte og skal da være tilgjengelig
for allmennheten. Neste Paraplyen går i trykken i disse dager.

8/08) Legetjeneste for medisinstudentene.
Medisinerstudentenes legetjeneste legges ned, orientering om dette vil stå i Paraplyen.
Medisinerstudentene er bedre tjent med å få en fastlege på studiestedet enn å benytte en
legetjeneste organisert av legeforeningen.
9/08) Medisinstudentene, observatør eller medlem av HLF styret?
Etter at medisinstudentene er opptatt som ordinære styremedlemmer i Oslo og Trondheim er
det kommet et ønske fra medisinstudentene om også få til en slik ordning i Bergen. Styret ser
nytten av å ha et tett samarbeid med studentene, og særlig er vi opptatt av utdanning av
tillitsvalgte blant fremtidige leger. Leder vil undersøke om det er mulig i henhold til
Hordaland legeforenings lover/legeforeningens lover å oppta medisinerstudenter som
ordinære styremedlemmer. Det er også uklart hvorvidt studenter er medlemmer av
fylkesforeningene. Kan studenter som er medlemmer av styret for eksempel bli valgt til leder
av fylkesavdelingen? Dette må avklares før vi tar stilling til spørsmålet.
I fortsetningen av dette ønsker også studentene å bli med som observatør til landsstyremøtet i
vår. Det var enighet om at dette er positivt, og at vi vil støtte reise og opphold økonomisk.
Andre i styret (Skaflestad og Busch) som ikke har automatisk plass i Landsstyret får også
mulighet til dette.
10/08) Støtte til etikkseminar.
Medisinstudentene vil arrangere et etikkseminar med eksterne foredragsholdere 300308 og
ber i den anledning Hordaland legeforening om støtte til enkel servering og møtelokaler.
Avlønning av foredragsholdere vil de selv bekoste. Dette vil vi støtte, studentene avtaler selv
med God Fordøyelse.
Eventuelt.
A: Det er kommet en anmodning fra Leger uten grenser om videre støtte til deres arbeid i
Kenya. Denne anmodning kommer etter at Hordaland legeforening bidro under TV aksjonen
i fjor, både ved organiseringen av bøssebærere og med midler til aksjonen. Støtten den gang
var en engangs støtte, og vi vil ikke fortsette med dette.
B: Ylf er kontaktet av Helse Vest for å stille en lege som kan sitte i et utvalg og arbeide med
de Distrikspsykiatriske sentra (DPS). Gunn Vivian Eide, assistentlege ved Sandviken sykehus
har sagt seg villige til å stille. Videre ble det en debatt rundt bordet hvor flere av allmennlegene uttrykte frustrasjon over hvor vanskelig det er å få hjelp av annen-linje tjenesten til
sine psykiatriske pasienter. Allmennlegene oppfatter DPS ene som et lite hensiktsmessig sted
å henvise pasientene sine, det er svært sjelden pasientene har kontakt med spesialister i
psykiatri der, og det er denne tjenesten de etterspør. Dette vil bringes videre til Eide som skal
sitte i utvalget.
C: Det pågår en arbeidskonflikt ved Bergen røntgen institutt mellom arbeidsgiver og
kommuneforbundet. Ca 10 ansatte er tatt ut i streik og konflikten dreier seg om AFP
ordningen. Kommuneforbundet har henstilt allmennleger om å la være å benytte
røntgeninstituttet så lenge konflikten varer. Ved røntgen instituttet gjøres undersøkelser
fortsatt, de har tradisjon for at alle ansatte gjør sekretærarbeid, og siden legeforeningen ikke
er part i saken forholder vi oss helt nøytrale til konflikten.
Referent: Christian Busch
Hordaland Legeforening
Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen, ……….……………………………………..

Tlf leder: 913 28 445

