
       
Referat styremøte i Hordaland legeforening 

19. april 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, Karin Stang Volden ,PSL, Anne Kristine Jordal NAMF 
Rune Grønseth LVS, Timo Kanehl, Nmf, Gjest: Katja Løvik, Redaktør i Paraplyen. 
Forfall: Kimberly Kleftås, årsmøtevalgt, Anne Laue, årsmøtevalgt, Christopher Elnan Kvistad Ylf 
 
 
19/16) Referat fra styremøte 15.03.16. Godkjent 
 
20/16) Rolf  Martin Tande, supplert av Kjellaug Enoksen, Marit Voltersvik og 
Trond Egil Hansen orienterer om forsøk med rekrutteringsstillinger i 
allmennmedisin. De har jobbet lenge med utdanningsstillinger for allmennleger 
og prøver nå å fullføre dette. Dette er et program som også skal bedre 
rekrutteringen i allmennmedisin. Kanskje Bergen kommune må være et senter i 
dette, med omegnkommunene som samarbeidspartnere. Gruppen ser for seg 
forskjellige modeller for hvordan dette skal organiseres og finansieres. Man ser 
for seg en femårs utdanningsstilling med fast lønn hvor man utdanner seg til 
spesialist i allmennmedisin. Deretter går man over i vanlig jobb som fastlege. 
Man tenker seg en pilot med 12-14 leger som går inn i en utdanningsstilling. 
Et hovedformål er å rekruttere leger til allmennmedisin generelt, samt til 
allmennlegestillinger i distriktet spesielt.  Prosjektgruppen ønsker at HLF støtter 
prosjektet, og evt tar dette inn i Legeforeningen sentralt.  Aller først må man ha 
en prosjektleder som kan innhente all nødvendig informasjon før man kan starte 
en pilot. Styret slutter seg til initiativet. 
 
58/15) Paraplyen. Redaktør orienterer. Hun har fått tilbud fra to nye 
mediebyråer som ønsker å overta utgivelsen av Paraplyen. Et byrå i Oslo vil ha 
14000 pr nummer, for 4 nummer, altså 56.000 pr år.  Et annet, Paper Plane, i 
Bergen, tilbyr å gjøre det for 10000 pr nummer. Alle priser er oppgitt uten 
moms. Redaktøren har best inntrykk av Paper Plane i Bergen. 
Vedtak: HLF ønsker å inngå kontrakt med Paper Plane, og vil si opp 
samarbeidet med Cox.  
Vedtak 2: Redaktøren må få kontrakt. Denne må dateres 1. september 2015, og 
utformes som en toårskontrakt. Leder tar ansvar. 
Vedtak 3: Redaktør skal få tilsendt saksliste for styremøtene sammen med 
styrets medlemmer. 
 
7/16) Årsmøteseminar. Hilde X har meldt forfall. Visepresidenten og Hans 
Høvik har bekreftet. Vi mangler representant fra arbeidsgiver. Tord Moltumyr 
vil spørre adm dir Kjerstin Fyllingen ved HDS, og hun har takket ja. (Alternativ 
er medisinsk fagdirektør i Helse Bergen, som ansettes i disse dager.) 
Styret vil informere om årsmøtet i mai-nummeret av Paraplyen.  



21/16) Høringer. Styret diskuterer kort aktuelle høringer, men ønsker ikke å gi 
noen høringssvar pr i dag. Høringen om over- og underbehandling, variasjoner i 
behandlinger, vil man se nærmere på, og evt gi et svar senere. 
 
22/16) Søknad om økonomisk støtte til medisinerstudenter for et 
utvekslingsprogram for stud med utgående fra Nmf i Bergen. 
Vedtak: Hordaland Legeforening støtter Nmf med 6200, som det ble søkt om. 
2) Mobile Meds, et helseprosjekt i Sør-Afrika, søker om bidrag. 
Vedtak: Dette faller utenfor våre kjerneområder, og søknad om støtte avslås 
 
Eventuelt 
a) Styret vil presisere ovenfor Søtt og Salt at styrerommet er rotet og skittent, og 
tydelig blitt brukt av uvedkommende. Dette styrerommet er ikke tilgjengelig for 
andre gjester. 
b) Opprustning av kjøkkenet planlegges i samarbeid mellom S+S og husstyret. 
S+S vil investere 1 mill kr, og husstyret ca 700000. 
c) DMSB har tenkt å bekoste en ny trapp fra 1. etg ned til kjelleren med 
trappeheis. HLF ønsker et møte med husstyret. 
d) Timo Kanehl, studentenes styrerepresentant, kan bli skiftet ut fra september 
2016, og det må da finnes en løsning for posten 
e) Det gis et ekstra Landsstyremedlem pr 2000 medlemmer over de første 2000, 
altså først når vi får 4001 medlemmer. Medlemstall pr februar i oddetallsår 
bestemmer dette. 
 
e) OBS: Styremøtet i juni flyttes fra 14 til 7 juni, kl 1800. Leder bestemmer sted 
og informerer om dette senere. 
 
  
Referent: Øivind Wesnes, sekretær  
Hordaland Legeforening:   Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   …………………………..     Tlf leder:   913 28445  
 


