
       
Referat styreseminar for Hordaland legeforening 

29. – 30. januar 2016 på Solstrand 
 

 
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, årsmøtevalgt. Aina Nærø Kristensen, Of, nestleder, Tord Moltumyr LSA, 
kasserer, Øivind Wesnes, Af, sekretær, Anne Kristine Jordal NAMF, Karin Stang Volden PSL, Eva Gerdts, LVS, 
Timo Kanehl, Nmf, Anne Laue, årsmøtevalgt 
 Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen 
Forfall: Christopher Elnan Kvistad Ylf, Kimberly Kleftås, årsmøtevalgt 
 
1/16) Godkjenning av referat fra styremøtet 15.12.2015 
 
2/16) Økonomirutiner. Kasserer jobber med å få oversikt over kontoene. Kasserer 
gir en liten orientering om bevegelser på foreningens konti. Inn- og utbetalinger må 
bli bedre dokumentert. Bilagene må gi klar informasjon om hva som ligger bak en 
hver regning/ faktura. 
Det er endel problemer med fakturaer fra kursvirksomheten. Kurskomiteen er ikke 
kjent med alle kurs som blir avholdt. Det er kurskomiteer i Hordaland som jobber 
uavhengig av Hordaland legeforenings kurskomite. Disse kurskomiteene og 
kurskoordinator Tove Hellem må samarbeide tettere med Kurskomiteen. Vi vil 
jobbe med å få faste rutiner for dette i 2016. 
 
NYTT: Praksiskompensasjon skal innbetales til privat lønnskonto, for å unngå at 
dette dobbelbeskattes, først som lønn, og så som næringsinntekt. 
 
Timo Kanehl har behov for egen nøkkel for å kunne hente posten. 
 
HLF betaler ca kr 5000 i støtte pr møte for Det Medisinske Selskab. Leder vil få 
tak i gjeldende avtaler med Søtt og Salt og med Det Medisinske Selskab. 
 
Dagpakkene som kursdeltagerne betaler for kurs på Legenes hus ligger på normalt 
nivå, men det er kommet klager på maten, både standard og mengde. 
 
Vi etterlyser en oversiktelig informasjon fra DNLF sentralt om frister for rapporter, 
økonomirutiner o l 
 
Leder og kasserer vil ha møte med regnskapskontoret for å forbedre rutinene, 
spesielt mht tydeliggjøring av inn- og utbetalingene, og få bedre oversikt over 
fakturaene. Videre må vi få informasjon om utbetalinger til styrets medlemmer; 
hva som er skattepliktig, og hva som er skattefritt.  
 
3/16) Søknad om pengestøtte til prosjekt i Palestina, fra medisinerstudentene. Dette 
er underlagt NmF sentralt. En førstehjelpsleir for barn. Budsjett på 90.000 kr. 
Vedtak: Søknaden avslås på formelt grunnlag, da det faller utenfor retningslinjene 
for HLF styre. 
 



4/16) Ny eierskapsstruktur av sykehusene. Kvinslandutvalget. Foretak? Direktorat? 
Dette kunne være grunnlag for et medlemsmøte, der representanter fra 
Sentralstyret kan innlede. Dette er diskutert av de foretakstillitsvalgte fra Of og 
Ylf. De ønsker ikke å gi noe høringssvar, og overlater dette til Of og Ylfs sentrale 
ledelse, samt DNLF sentralt. Omorganiseringen fra fylkeskommunalt eierskap til 
foretaksmodell var en stor forbedring. Men regionstrukturen virker ikke optimalt. 
PSL er ikke fornøyd med forholdene, spesielt med manglende mulighet for å ta inn 
LIS-leger i avtalepraksis. Samarbeidet mellom de regionale helseforetak og 
primærhelsetjenesten er heller ikke optimal. 
Man har ingen tro på at en omorganisering fra dagens modell til et evt statlig 
direktorat vil medføre noe mer ressurser ut i behandlerne, det blir ikke mer penger 
til helse. Det er vanskelig å se hvordan en sentralisering skal kunne bedre 
samarbeidet mellom primær- og sekundærhelsetjenesten.  
HLF-styret  avgir en høringsuttalelse. 
 
5/16) Flytting av valg og Landsstyremøtet. Landsstyret må møte senest i mai pga at 
de må godkjenne regnskapet for fjoråret. Det som bør endres er at det nye 
sentralstyret bør starter sin funksjonsperiode, fra 1. sept til 1. juli. Fordel: Kortere 
overgangsperiode, og at overgangen skjer på annen tid enn de ordinære valg. HLF 
støtter forslaget fra Af/ Nfa og gir ingen egen høringsuttalelse. 
 
6/16) Paraplyen. Videre kontraktsforhold. Vi betaler 15000 + mva i 
produksjonstilskudd pr nummer. Totalt koster Paraplyen ca 200 000 pr år. 
Manglende annonseinntekter er problemet, og det synes ikke som Cox jobber 
tilstrekkelig med dette. Redaktøren opplever en del kommunikasjonsproblemer 
med Cox. Redaktøren vil hente ut anbud fra andre distributører. 
Ad Facebook: Brukes kun som deling av artikler fra div tidsskrifter og aviser, slik 
at videre arbeid med dette utsettes inntil videre. 
 
7/16) Årsmøtet 2016. Tidspunkt: 31. mai 2016. Seminar, med tittel: 
”Etterutdanning av leger”. Kvalitet og økonomi. 
Invitere medlemmer av utvalget som har skrevet om saken, Turid Thune? Hans 
Høvik? Presidenten, som kan gi legeforeningens overordnede mål? Dessuten en 
representant fra arbeidsgiversiden, evt toppolitikere Christensen? Bent Høie?  
Det vil øke oppmøtet hvis man inviterer nasjonalt kjente størrelser.  
 
Andre mulige temaer som ble diskutert: 
a) Morten Finckenhagen om samstemming,  
b) Antibiotika-resistens, global helse.  
c) Fridtjof Heyerdal, om kjemiske våpen. 
d) Bente Moen, leder for senter for internasjonal helse.  
e) Helga Arianson om tilsyn og kontroll av leger.  
f) Maria Strømme om nanoteknologi. 
g) Legers videre- og etterutdanning.  
 



8/16) Helseutfordringer i Hordaland? Står kollegagrupper i vanskelige situasjoner? 
Det er ikke meldt inn noen saker. 
 
Eventuelt 
a) Eva Gerdts, LVS: De tillitsvalgte er nå på plass. Rune Grønseth vil overta Evas 
plass i styret. 
 
b) Landsstyrerepresentanter fra HLF styre. Tord Moltumyr er årsmøtevalgt vara for 
Trond Egil Hansen, og har dermed fast plass i Landsstyret. Han må dermed ha en 
personlig vara. Det foreslås at dette tilbys LVS sin representant. Da han ikke er til 
stede, utsettes saken til neste styremøte 
 
c) Høring: Etterutdanning av overleger og spesialister. Programmet minner om 
allmennlegenes resertifisering, med 5-årsbolker og krav om kurs/ poeng. Men 
sykehusspesialistene opprettholder sin spesialitet uansett om legen følger 
programmet for etterutdanning, i motsetning til allmennlegene, som mister sin 
spesialitet.  
 
Pr i dag har man rett på fri i 10 dager med lønn, men legen må som oftest selv 
betale for kursene. Det nye forslaget mangler krav om at arbeidsgiver skal 
finansiere denne kursvirksomheten, og det vil bli kostbart. Dessuten mangler 
kvalitetskrav til disse kursene. 
 
HLF vil legge vekt på at økonomien må på plass, og at legen beholder sin 
autonomi/ bestemmelsesrett over hvilke kurs en ønsker å ta. HLF ønsker å gi en 
høringsuttalelse, ført i pennen av Of og LVS sine representanter, Eva Gerdts og 
Aina N Kristensen. 
 
d) Møtekalender for 2016. Tirsdager kl 19.30: 
 
16. februar 
15. mars 
19. april 
 
Avslutningsmøte, med middag, 14. juni, (kl 18.00 ?) 
 
Møte 11.03.16 mellom lederne fra Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane for å 
diskutere Regionsutvalget 
 
 
  
Referent: Øivind Wesnes, sekretær  
Hordaland Legeforening:   Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   …………………………..     Tlf leder:   913 28445  
 


