
         
 
Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening 
        Fredag 16. og lørdag 17. januar 2009 på Hotell Solstrand, Os 
 

 
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, Christian Busch, nestleder, kasserer, årsmøtevalgt, Johan Torgersen YLF, 
Espen Rostrup Ellingsen, redaktør, årsmøtevalgt, Øivind Wesnes, sekretær, Af, Trond Skaflestad Namf,,  
Kjell Vikenes OF, Tord Moltumyr LSA, Kathe Aase PSL, Elisabeth Stura leder NMF Bergen, Eva Gerdts, vara 
LVS 
Forfall: Einar Svendsen LVS  
 
01/09) Referat fra styremøtet den 9. des. 08. Godkjent 
 
43/07) Legenes Hus. Samtaler med Godfordøyelse endte med en avtale med sluttdato 
31.08.09. Oppsigelses-/ fratredelseses-avtale inneholdt blant annet at lokalene overleveres 
ifølge kontrakt og at utleier medvirker til at kontrakter for arrangementer etter 01.09.09 kan 
gjennomføres som avtalt 
Det er presisert at oppsigelse av leietager er gjort på forretningsmessig basis.  
Det legges fram økonomiske forutsetninger for den nye leietager, samt dennes 
vedlikeholdsplikter.  
Det trengs ytterligere midler for nødvendig oppussing i 2009. Dette blir vedtakssak i neste 
styremøte i febr 2009, der medlemmer av husstyret inviteres. 
  
29/05) Hjemmesider/ Paraplyen: Skal ha møte med trykkeriet for å oppsummere 2008. 
Ønsker 5 utgivelser i 2009.  Foreslår mulige lettelser i redaktørens arbeid. Mulighet å slå 
sammen medlemsblad fra hele region vest, og der ansette sekretær/ journalist. 
 
02/09) Årsmøte med valg 27.mai 2009 kl 1900. Seminar kl 1700. Tema for seminaret 
diskuteres. Aktuelle emner: Sykefravær, rettighetstenkning, pensjonsalder osv.  
Aktuelle innledere: Kjell Våge, prof i Trygdemedisin. Frank Aarebrot, Holger Ursin, 
Gudmund Hernes, Trine Eilertsen, Laila Dåvøy, Sylvia Brustad.  
 
Eventuelt.  
 
1) Det er usikkerhet rundt permisjonsrettigheter for LSA sin fylkesrepresentant mht 
tillitsvalgtkurs. Tord vil undersøke saken videre. 
 
2) Sentralstyret ønsker å besøke Bergen 23 febr 09 og møte HLF og Regionsutvalget samt 
foretaksledelsen på Haukeland. Styret orienteres, og man kommer tilbake til detaljene. 
 
3) Vedtakssak: Styret bevilger økonomisk støtte til reise Bergen - Oslo for Kjell Vikenes og 
Johan Torgersen for å møte sentrale politikere for å diskutere økonomi i Helse Bergen. 
 
4) Nye legestillinger.  
a) Ministeren ønsker 2700 nye allmennleger.  
b) Pr i dag god utdanningskapasitet i sykehusene, men trenden er mindre rom for utdanning. 
Det er statistisk påvist at vi har og vil få stor spesialistmangel. Vi kan få legemangel fra 2016.  
c) NMF har en pågående debatt om utenlandsutdanning av norske leger. 
d) Foreningen må være mye tydeligere mht utfordringene med økt kvinneandel blant leger. 
e) Det er blant mange yngre leger, også menn, ønske om lav vaktbelastning. 
f) Trenden mot å få rene kvinnespesialiteter bør motvirkes.  
 



5) Status for faste LIS-stillinger. Det jobbes fram mot et vedtak i Landsstyret. Det er sosialt 
utilfredsstillende at man går i vikariater i mange år. Pr i dag er man i snitt 41 år gammel før 
man får fast jobb. Dog kan faste LIS-stillinger være et problem på gruppe 1-sykehus, at det 
der må sikres turnover. 
 
 
 
 
Referent: Øivind Wesnes 
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