
       
Referat styremøte i Hordaland legeforening 

30. august 2016 kl 19.30 på Legenes Hus 
 

 
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, årsmøtevalgt. Tord Moltumyr LSA, kasserer, nestleder, Øivind Wesnes, Af, 
sekretær, Karin Stang Volden, PSL, Christopher Elnan Kvistad  Ylf  Anne Kristine Jordal NAMF Rune Grønseth 
LVS, Timo Kanehl, Nmf,  Gjest: Katja Løvik, Redaktør i Paraplyen. 
Forfall: Aina Nærø Kristensen, Of, Kimberly Kleftås, årsmøtevalgt, Anne Laue, årsmøtevalgt 
 
27/16) Referat fra styremøte 7. juni 2016. Godkjent 
 
28/16) Kollega Stein Nilsen orienterer om arbeidet med Støttekollegaordningen. Dette er 
IKKE det samme som "Leger for leger". Gruppen driver støttekollegaarbeid generelt. 25 år 
gml ordning som et nettverk av leger som er tilgjengelige for alle leger og medisinstudenter. 
Stein Nilsen  er leder. Medlemmer: Nina Ingebrigtsen og Frøydis Nilsen, allmennleger, Jan 
Wimpelmann psykiater og Synnøve Lian Johnsen, gynekolog. Medlemmene er ikke valgt, 
men plukket ut av medlemmer i gruppen. Finansieres av SOP. Gruppen tar alle typer saker, 
konflikter privat og profesjonelt, klagesaker mmm. Det føres ikke journal. Gruppens 
medlemmer har ikke rolle som lege, men rådgiver. Samarbeider med Modum Bad/ Villa 
Sana. De har fast oppslag i ”Paraplyen”, og de er lette å finne via Legeforeningens 
hjemmeside. Ordningen benyttes av ca 0,5 % av Hordalands leger. Ordningen bør få en 
sterkere forankring i foreningen, med et tettere samarbeid mellom gruppen og HLF styre og 
årsmøte. 
”Lege for lege”-ordningen er på vei ut, en anakronisme når alle leger har sin egen fastlege.  
Listen over disse legene må oppdateres. Det diskuteres om det fortsatt burde være en 
spesialordning innen psykiatri og rus for legene 
 
58/15) Paraplyen/ nettsiden. Cox utgir sitt siste nummer i oktober, og neste nummer, i 
desember 2016, utgis av den nye Paper Plane. Redaktøren presenterer den nye lay-out. Vi har 
enda ikke signert en kontrakt. Dette vil vi forsøke å få til i løpet av september i et møte 
mellom leder og firma. Det er viktig å ha innsikt i økonomien til enhver tid. Frist for neste 
innlegg er 13.09.16 
 
29/16) Ny spesialisthjemmel for Hordaland. Helse Vest har sendt ut et brev om behov for 
avtalespesialister. Spesialisthjemlene er geografisk skjevt fordelt. Helse Vest ønsker 
tilbakemelding fra allmennlegene om hvilket behov vi har om praktiserende spesialister. 
Dette skal tas opp på neste møte i Allmennlegeutvalget i Bergen. Af sin representant vil også 
informere kommunetillitsvalgte i Hordaland via E-post. Han vil deretter sende en mail til 
PSL sin representant. 
Tord Moltumyr vil representere kommunen i et møte den 3. okt om Helsehuset på Knarvik, 
med Helse Vest og Helse Bergen, med tanke på å etablere spesialisthjemler i Helsehuset. 
 
30/16) Sekretær for Hordaland Legeforening. En fast ansatt sekretær vil gi kontinuitet og 
stabilitet over tid. Dette er viktig pga at styret skiftes ut hvert 2. år. Videre vil det gi en viktig 
støtte for de tillitsvalgte, kurskomiteen osv. Det er aktuelt å ansette en person på 50%, DNLF 
vil stå som arbeidsgiver, ifølge generalsekretær Rise. Dette vil koste ca 300.000 pr år. Av 
dette kan vil regionsutvalget i Hordaland betale 100.000, pga at sekretæren også kan serve 
Regionsutvalget. Sekretæren vil også kunne gjøre noe arbeid for Husstyret, og dermed 
betales med kr 100.000 av Husets overskudd. Dermed vil kr 100.000 belastes HLF sitt 
budsjett. Vedkommende skal delta på styremøter og andre møter. Utfordringen blir å finne en 
dyktig person. 



HLF styre går inn for å sette i gang en ansettelsesprosess. Søker å avklare saken innen neste 
styremøte, slik at stillingen kan averteres ultimo september 2016. 
 
31/16) Megling, konflikt, sykehussektor. Megling 05.09.16 og mulig konflikt 07.09.16 med 
streik for sykehusansatte leger. Of og YLF i Hordaland må ha et kontor for å administrere en 
evt streik. Man kan bruke Legenes Hus, men det er sannsynligvis mer praktisk å leie et rom 
på et hotell.  
Bakgrunnen er oppgjøret i 2014, som var et vanskelig oppgjør. Sykehusleger er hardt presset. 
Man skulle arbeide for å bedre klima mellom ledelse og legene. Man har ikke kommet noe 
særlig lenger mht faste stillinger. ”Fryktkulturen” er fremtredende ved flere sykehus. Man har 
mistet rett til vaktfritak for gravide leger. Leger jobber 1000 årsverk gratis overtid. Legene er 
ikke beskyttet av arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver vil ha rett til å inngå avtaler med den 
enkelte lege. Man mister den kollektive beskyttelsen.  
 
32/16) Post/økonomi-rutiner. Pr i dag vet vi ikke om Timo Kanehl forsetter i styret. Den 
nåværende ordningen fortsetter fram til neste styremøte 
 
33/16) Medlemsmøte høsten 16. ”Høstmøte” Karin Stang Volden forsøker å få tak i Ingvild 
Tennfjord og Gunnar Ramstad forsøker Kari Lossius fra Bergensklinikkene. Forslag til 
servering: Suppe? Tentativ dato 24.11.16 
 
Eventuelt  
 
NAMF orienterer om IA seminar Grieghallen 08.11.16.  
Neste møter er 27.09.16, 25.10.16  og 22.11.16 
 
  
  
Referent: Øivind Wesnes, sekretær  
Hordaland Legeforening:   Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   …………………………..     Tlf leder:   913 28445  


