
       
Referat styremøte i Hordaland legeforening 

15. mars 2016 kl 19.30 på Legenes Hus 
 

 
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, årsmøtevalgt. Aina Nærø Kristensen, Of, nestleder, Tord 

Moltumyr LSA, kasserer, Øivind Wesnes, Af, sekretær, Anne Kristine Jordal NAMF Rune Grønseth LVS, 
Christopher Elnan Kvistad Ylf, Timo Kanehl, Nmf, Anne Laue, årsmøtevalgt, Kimberly Kleftås, årsmøtevalgt 
Forfall: Karin Stang Volden, PSL 
 
 
16/16) Godkjenning av referat fra styreseminaret 23. februar 2016 
 
7/16) Årsmøtet 2016. Styret diskuterer seminaret, og mulige foredragsholdere 
presenteres. Visepresidenten og Hans Høvik har bekreftet. Verken Bratten eller 
politisk ledelse fra Helsedepartementet kan stille. Hilde Brit Christiansen, 
Personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest inviteres. Magne Nylenna, og 
Johan Torgersen (Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet) står som reserve, evt 
også Stener Kvinsland.  
 
15/16) Dagsseminar om rekruttering av leger til distriktene arrangeres i Førde 
22. april 2016, i regi av Sogn og Fjordane legeforening. Leder orienterer. Det er 
nå et rekrutteringsproblem i hele Sogn og Fjordane. Det er stor gjennomtrekk av 
leger, også ved det største sykehuset, SSSF.  Det er svært vanskelig å holde på 
spesialistene. Leder, Gunnar Ramstad, ønsker å delta på seminaret. Rolf Martin 
Tande inviteres til å delta på HLF sin regning.  
 
17/16) Høring om grunnutdanning diskuteres. Er det for mange eller for få 
medisinerstudenter? Norge bør være selvforsynt med legeutdanning. Turnus er 
en flaskehals. Kjønnskvotering? Nasjonal eksamen? Hvem bør ha den kliniske 
undervisning av studentene, stipendiater eller overleger? 
 
58/15) Paraplyen. Redaktøren jobber med to alternative utgivere. DRD i Oslo 
har gitt et tilbud som vil koste HLF 14000 kr pr nummer.  Men også et byrå i 
Bergen er interessert.  
 
18/16) Referat fra ledermøte, der lederne fra de 3 vestlandsfylker deltok. 
Regionsutvalget og samarbeidet med Helse Vest ble diskutert. Eivind Solheim 
er valgt leder av Regionsutvalg Vest, men det har ikke vært aktivitet i utvalget. 
Det ble diskutert opprettelse av et medisinsk fakultet i Stavanger. 
 
Eventuelt.  
 
a) IA-utvalget i Hordaland. Anne Kristine Jordal er nyvalgt representant fra 
Akademikerne, hun erstatter Sigrun Solberg. 
 



b) 17-mai-frokosten. Tidligere vedtak opprettholdes, og denne blir ikke 
arrangert av Hordaland legeforening. 
 
c) 18. februar ble medlem nr 3000 i HLF registrert. BT følger opp denne saken, 
og vil skrive om dette 
 
d) Vi må kanskje arrangere et suppleringsvalg på Årsmøtet for den 3. 
Landsrådsrepresentant som vi får pga økt medlemsmasse. Leder vil sjekke opp 
gjeldende lover. 
 
  
Referent: Øivind Wesnes, sekretær  
Hordaland Legeforening:   Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   …………………………..     Tlf leder:   913 28445  
 


