Referat styremøte i Hordaland legeforening
Tid og sted: videomøte tirsdag 28.04.2020 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), Arleen Aune (årsmøtevalgt),
Øivind Wesnes (AF), Karin Stang Volden (vara PSL),) og Ragnhild Eide Skogseth (vara YLF)
Forfall: Yngvild Skåtun Hannestad (PSL), Yngvar Lunde Haaskjold (YLF)og Arisha Nawaz (NMF).
Katja Løvik, redaktør Paraplyen
Gjest:
Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF

Sak 16/20) Gjennomgang av referat fra 31.03.2020. Godkjent
Sak 14/20) Følgene av Korornaviruset.
PSL har i rundskriv fra Helse Vest 190320 blitt anmodet om å skalere ned all virksomhet som
ikke har karakter av livreddende karakter, eller som innebærer stor
helsegevinst. Avtalespesialister er bedt om å kontakte avdeling, sykehus med spørsmål om å
kunne bistå avdelingene i pandemien. I denne pandemien har avtalespesialistene likevel ikke
fått tildelt smittevernutstyr gjennom spesialisthelsetjenesten sin kvote. Fylkesmennene har
10% av smittevernutstyret til fri distribusjon.
Sykehuslegene bruker det utstyret helseforetakene får tak i, og etter foretakets retningslinjer.
Driften på sykehusene har vært tydelig redusert, men er i ferd med å normalisere seg.
Sak 15/20) Legenes Hus – Koronasituasjonen påvirker driften. Adm. konsulenten har dialog
med leietakerne om den reduserte aktivitet på huset, samt innbetalinger av husleie for de
utleide lokalene.
Adm. konsulenten har blitt enig med HLF om 50 % permittering i mai pga redusert
arbeidsmengde som følge av avlyste kurs og arrangementer i regi av lokalforening.
Sak 03/20) Aktuelle høringer. HLF har ingen uttalelser å gi.
Sak 05/20) Årsmøte med seminar. Planlagt årsmøte 4.juni blir utsatt og ny dato settes når
myndighetene gir nye retningslinjer for arrangement under 500 personer. Foreløpig tidspunkt
er september/oktober. De samme foredragsholderne inviteres til høstens årsmøte.
Adm.kons. sender epost til medlemmene om utsatt årsmøte og ny dato.
Sak 07/20) Paraplyen – Paraplyen nr 2 blir fremskyndet med frist for innlegg den 15.mai.
dette nummeret vil ha hovedfokus på Covid-19 pandemien og dens ringvirkninger sett fra et
helseperspektiv.
Sak 08/20) Siste nytt fra kurskomiteen – venter på svar mht lovlig størrelse på samlinger av
leger/mennesker før dato for de planlagte kursene kan arrangeres til høsten.
Sak 30/19) Pensjonsmøte 25.03.2020. Styret håper å få satt ny dato før sommerferien. Dette
må meldes medlemmene på nytt og foredragsholderne må informeres.
Sak 12/20) Felles styremøte Hordaland og Sogn og Fjordane legeforening. Ny dato settes når
myndighetene gir nye retningslinjer for arrangement under 500 personer.
Restriksjoner for større samlinger av helsepersonell/leger kan om mulig fortsatt bli

opprettholdt selv om andre deler av samfunnet åpnes opp.

Eventuelt
1. Kasserer T. Moltumyr ber styremedlemmene rapportere inn styremøtedeltakelse før
sommeren.
2. HLF har mottatt en søknad om støtte for 30 timers praksiskompensasjon fra en lege i
forbindelse med utført arbeid ved omlegging pga Koronaarbeid og for ny struktur i
kommunen. Styreleder G. Ramstad ber vedkommende dokumentere flere detaljer om brukte
arbeidstimer.

