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5022 Bergen, leder Gunnar Ramstad, tlf. 913 28 445 

    

 Referat styremøte i Hordaland legeforening 

 

Tid og sted: tirsdag 16.06.2020 kl. 18.00, Legenes Hus 

  

 

Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Aina Nærø Kristensen (OF),  

Anne Laue (årsmøtevalgt), Anne Kristine Jordal (NAMF), Ester Kringeland (LVS), Øivind Wesnes (AF), 

Yngvild Skåtun Hannestad (PSL), Yngvar Lunde Haaskjold (YLF), Arleen Aune (årsmøtevalgt), Arild Iversen 

(LSA vara), Katja Løvik, redaktør Paraplyen 

Forfall: Arisha Nawaz (NMF) og Tord Moltumyr (LSA) 

Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF 
  

 

 

Sak 19/20) Gjennomgang av referat fra 19.05.2020  

Godkjent 

 

Sak 20/20) Intensjonserklæring av Akson – felles kommunal journal og helhetlig 

samhandling for helse- og omsorgstjenesten i Bergen 

Bystyret ved nestleder for helse og sosial i Bergen bystyre ønsker Hordaland legeforening sitt 

synspunkt i denne saken.  

HLF går imot dette og stiller seg bak Legeforeningen sitt brev av 2.juni 2020 om denne 

saken. 

 

Sak 21/20) Retningslinjer for varsling om trakassering 

Legeforeningen har laget egne retningslinjer for sine medlemmer og styret mener disse er 

gode, men mangler noen detaljer. Dette bør publiseres på hjemmesiden til HLF slik at de er 

tilgjengelig for medlemmene. 

 

Sak 02/20) Økonomisk status HLF.  

Vi har gjennomgått en periode med mye usikkerhet, men synes å ha kommet igjennom 

Corona-pandemien uten store økonomiske tap. Grunnkurs A har gått med 122 000 i 

underskudd. De andre kursene har gått med overskudd. Det arrangeres et kurs i Rosendal til 

høsten, der påmeldingen har vært svært god. Grunnkurs D arrangeres i oktober. Litt treg 

påmelding. Noen tilsvarende kurs arrangeres som Webinar. Vedrørende driften av HLF ga 

dette et overskudd i 18 ca 700 000, og i 19 ca 500 000 for Legenes Hus viser en økning av 

gjelden (oppussing) Huset går med underskudd, ca 500 000 i 18, ca 100 000 i 19. Midlene 

som Det Medicinske Selskab har satt inn i huset, er ført som et lån. 

På grunn av Corona-pandemien er det innført nye regler for innsendelse av regnskapet for 

2019 til Dnlf.  

 

Sak 03/20) Aktuelle høringer  

HLF gir ingen uttalelser. 

  

Sak 05/20) Årsmøte med seminar  

Det er pt fortsatt restriksjoner mot å samle flere leger enn 50 stk. Lokalforeningene sine 

årsmøter skal være arrangert innen utgangen av november. Styret fastsetter ny dato etter 

sommeren. 

 

 



Referent: Therese Sæbøe Strand, Adm. Konsulent HLF Hordaland Legeforening: Legenes Hus, Kalfarveien 37, 

5022 Bergen, leder Gunnar Ramstad, tlf. 913 28 445 

 

 

Sak 07/20) Paraplyen 

Utgivelsen nr 2 blir et Covid-19 nummer, utvidet med 4 sider. 

Det anbefales mail til medlemmene ved hver utgave av digital Paraplyen. 

Redaktøren foreslår temanummer også for utgave 3 til høsten. Paraplyen er 30 år i år og dette 

må markeres i neste nummer. S & Fj har ikke hatt innlegg i Paraplyen det siste året. 

 

Sak 08/20) Siste nytt fra kurskomiteen 

Rosendalskurset 2.-4.9.2020 er nesten fulltegnet, og det er tydelig et interessant og aktuelt 

tema. Ved en ev. kansellering påløper det et gebyr på ca 12.000 som HLF betaler.  

Planlagt kurs i nakke/rygg i november er allerede godkjent, men det letes etter egnet 

lokaliteter. Praksisdriftkurset kan settes opp på kort varsel ev. til høsten. 

 

Sak 12/20) Felles styremøte Hordaland og Sogn og Fjordane legeforening 

Ny dato settes snarest for fellesmøte på Kviknes hotel i Balestrand, fredag-lørdag.  

 

Sak 14/20) Følgene av Korornaviruset  

Utdanningen av LIS 2 og 3 har hatt problemer med gjennomføringen av kurs og prosedyrer.  

LIS 1 er ikke like berørt. 

PSL er i normal drift igjen. 

 

Sak 15/20) Legenes Hus 

Selskapsaktiviteter er i gang igjen for Søtt + Salt. Driften av huset har normalisert seg.    

  

Sak 30/19) Pensjonsmøte  

Vi har kontakt med foredragsholdere. Styret setter en ny dato når restriksjoner for maks antall 

leger samlet på ett sted er opp mot 200. 

 

 

Eventuelt  

Neste møte etter sommeren settes til 1. september kl 19.00, Legenes Hus 

 

 

 

 

 


