
     

Referat styremøte i Hordaland legeforening  

 

Dato: tirsdag 3.november 2020 

Tid og sted: kl 19.00, konferansesalen Legenes Hus 

  
Tilstede: Gunnar Ramstad, Tord Moltumyr (LSA), Øivind Wesnes (AF), Yngvild S. Hannestad (PSL), 

Ester Kringeland (LVS), Anne Kristine Jordal (Namf), Yngvar Lunde Haaskjold (Ylf), Arisha Nawaz 

(Nmf), Elisabeth Katrine Døskeland (årsmøtevalgt 1.vara) 

Forfall: Aina Nærø Kristensen (OF), Anne Laue (Årsmøtevalg/Kurskomiteen), Arleen Aune 

(Årsmøtevalgt) 

Gjest: Katja Løvik redaktør Paraplyen 

Referent: Therese Sæbøe Strand 

  

 

Sak 27/20) Gjennomgang av referat fra 03.10.2020  

Godkjent. Fjerner litt fra sak 14/20 

 

Sak 28/20) Nytt domene vestlandslegene.no  

Siden er under arbeid og målet skal være å samle felles relevant informasjon fra begge 

lokalforeningene. Redaktøren i Paraplyen og adm.konsulenten skal utarbeide en strategi for 

hvordan dette skal organiseres videre. Dette arbeidet legges frem for styret på arbeidsmøtet i 

januar 2021.   

 

Sak 29/20) Stillingsannonser på vestlandslegene.no 

Utlysning ved UIB - aktuell stillingsannonse for medisinere i Vestland 

Dette bør ikke tillates, da det ville blitt en formidlingstjeneste om legejobber. Svarer UiB at 

vi ikke har anledning til å legge ut stillinger på vår hjemmeside. 

Vi kan ev. be interesserte om å ta kontakt med Paraplyen for å få satt inn en stillingsannonse. 

 

Sak 30/20) Brev til lokalforeningene med anmodning om å styrke innsatsen overfor de 

tillitsvalgte - fra sentralstyret 

Brevet tas til etterretning.  

 

Sak 03/20) Aktuelle høringer  

HLF avgir ingen uttalelser. 

  

Sak 05/20) Årsmøte med seminar  

Årsmøte skal foregår fysisk med maks 20 personer pga gjeldende smittevernregler.  

Så langt 12 stk påmeldt. Ved ankomst og avgang vær obs på mulig kødannelse og henvise de 

fremmøtte til utgang oppe eller nede i konferansesalen.  

 

Sak 07/20) Paraplyen 

Sogn og Fj. legeforening har levert tekst til 4 utgave for desember. Redaktøren ønsker tips 

om leger som kan skrive om «hvorfor jeg trives i jobben».  

 

Sak 08/20) Siste nytt fra kurskomiteen 

Anne Laue hadde forfall. Adm. Konsulenten orienterte, Grunnkurs D gjennomført som 

planalgt med 45 deltakere og med overskudd. Neste kurs er klinisk emnekurs i nakke/rygg 

med 46 deltakere, holdes på Scandic Ørnen som planlagt. Smitteverntiltak er på plass. Mulig 

kurs som webinar våren 2021. 

 



 

Sak 14/20) Følgene av Koronaviruset  

Alle preges av dette. Færre arrangementer, flere digitale møter. Økonomien for Legenes Hus 

og HLF er likevel tilfredsstillende. PSL leger får ikke kompensasjon for Covid-karantene fra 

Helse Vest hvis de er organisert som AS. Endringer i rutiner i spesialisthelsetjenesten skal 

avklares på forhånd. Eksempelvis har Medisin 1 Sunniva ensidig krevet at fastlegen skal gå 

på hjemmebesøk 

 

Sak 15/20) Legenes Hus 

Orienteringssak. Leder av husstyret Christian Busch har vært med siden 2009. Brutto 

omsetning er ca 1 mill med aste utgifter ca 500.000 per år. Overskuddet er alltid brukt til 

vedlikehold. De siste 10 årene har vi tatt igjen etterslep i vedlikehold, slik at huset nå 

fremstår som godt vedlikeholdt.  

Det medisinske selskap har fortsatt 500.000 som kan investeres i huset. For å tilpasse huset til 

flere brukere kan man asfaltere inngangen til konferansesalen, via bakveien rundt terrassen. 

Ev. pusse opp toalettene i 2.etg. og sette inn en rampe i trappen ned til konferansesalen. Det 

trengs også utvendig vedlikehold av råtne bord og ny maling. Et møte i husstyret før jul må 

vurdere oppussingsbehov og tilrettelegging for rullestol, og siden legge planene frem for 

DMSB for å kunne få økonomisk støtte til diverse arbeid i huset.  

 

Legegrupper kan søke HLF styret om støtte til å arrangere møter på Legenes hus, så sant 

lokalene er tilgjengelige. 

 

 

 

 

Eventuelt  

Ingen saker 

 

 


