Referat styremøte i Hordaland legeforening
Tid og sted: videomøte tirsdag 19.05.2020 kl. 18.00

Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Tord Moltumyr (LSA) , 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) og Arisha Nawaz (NMF)
Forfall: Arleen Aune (årsmøtevalgt), Katja Løvik, redaktør Paraplyen
Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF

Sak 17/20) Gjennomgang av referat fra 28.04.2020
Godkjent
Sak 18/20) Oppnevnelse av ny lege til Støttekollegaordning i Hordaland.
Leder i støttekollegaordningen i Hordaland, Stein Nilsen, ber styret i Hordaland legeforening
om å formelt utnevne lege Kristian Jansen som nytt medlem i gruppen.
Styret godkjenner utnevnelsen og videresender informasjon til Dnlf/Støttelegeordningen.
Sak 14/20) Følgene av Korornaviruset
Alle forelesinger for Nmf er avlyst, mulig oppstart til høsten, men det er ennå litt usikkert.
Noen kurs kan tas på kveldstid, samt litt på dag.
Det er en del usikkerhet mht spesialistutdanningen og hva som skjer med kurs fremover. Det
kan få konsekvenser og vanskeliggjøre muligheten til å ta kursene til normert tid. Avvikling
av ferie kan blir utfordrende.
Kommunalhelsetjenesten har hatt beredskap og vært bemannet opp til noe som til nå ikke har
kommet. Overflod av helsearbeidere og den planlagte massive testingen av befolkningen er
redusert. Kommunefastleger tilbake til noenlunde normal stand.
Namf, opplever mange sykmeldinger
AF melder om færre sykmeldte enn vanlig pt, men det var mange til å begynne med.
Store mørketall der ute.
PSL har vært i beredskap for sykehusene og har opplevd mangel på kompensasjon for dette.
AF har fått kompensasjon for e-konsultasjoner, for å spore opp pasienter, oppgradering av
medisinlister. LVS opplever å ikke ha tilgang til kontorene sine pga Universitetene er stengt.
Sak 15/20) Legenes Hus
Forholdsvis stille på huset pga lite aktivitet/arrangementer. Adm.konsulenten har ekstra tilsyn
til hus og hage.
Sak 03/20) Aktuelle høringer
Ingen høringer til behandling
Sak 05/20) Årsmøte med seminar.
Styret vil vurderer å holde det formelle årsmøtet digitalt og samtidig arrangere et årsmøte
som vanlig med foredrag, mat og medlemmer når smittesituasjoene tillater det.
Ny dato for årsmøte settes på neste styremøte i juni.
Adm kons. og leder sjekker hotell/restauranter for felles middag 16.juni, ev servering av mat i
salongene i Legenes hus, fra kl 18.00.
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
Spennende utgave snart i trykken, med hovedfokus på Covid-19 pandemien i et
helseperspektiv.
Sak 08/20) Siste nytt fra kurskomiteen
Det planlagte kurset i Rosendal 2-4 september er godkjent av Legeforeningen, og lokalitetene
i Baroniet tilfredsstiller krav om smitteverntiltak for større forsamlinger av mennesker.
Det planlegges også kurs om nakke/rygg i november. Kurset i praksisdrift er utsatt på
ubestemt tid, til ev sent på høsten 2020.
Kurskomiteen vil se på andre mulige kurs i etterutdanning, knyttet tettere opp mot PSL leger
og skal være et profesjonskurs. Læringsmål må defineres nærmere.
Sak 30/19) Pensjonsmøte 25.03.2020
Styret venter med å sette ny dato for pensjonsmøte og vil ta dette opp på første styremøtet
etter sommeren. Adm.konsulenten sender en felles mail til foredragsholderne om at HLF
fortsatt ønsker å arrangere et tilsvarende møte for 200 stk ila senhøsten dersom
koronasituasjonen tillater det.
Sak 12/20) Felles styremøte Hordaland og Sogn og Fjordane legeforening
Det er bl.a. sporadiske samtaler/videomøter mellom lederne i Regionutvalg Vest
lokalforeningene.
For Sogn og Fjordane og Hordaland sin del er det et felles ønske om å samles til høsten, så
fort som mulig, og etter samme opplegg som først planlagt for samlingen i april.
Forslag om ny dato sendes direkte til styret når dette er mulig.

Eventuelt
Ingen saker

Referent: Therese Sæbøe Strand, Adm. Konsulent HLF Hordaland Legeforening: Legenes Hus, Kalfarveien 37,
5022 Bergen, leder Gunnar Ramstad, tlf. 913 28 445

