
        
 
Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening 
        Tirsdag 17. november 2009 kl 19.30 på Legenes Hus 
 

Til stede: Gunnar Ramstad, leder, Christian Busch, nestleder, kasserer, årsmøtevalgt, Øivind Wesnes, sekretær, 
Af, Eivind Solheim YLF, Gro Altenau Namf, Tord Moltumyr LSA, Kjell Vikenes OF, Espen Rostrup, redaktør, 
årsmøtevalgt, Bjørg Bakke, NMF, Harald Miljeteig, vara PSL Einar Svendsen LVS, Kathe Aase PSL 
 
37/09) Referat fra styremøte 27.10.09. Godkjent 
 
38/09) Tildeling av ekstramidler, budsjett 2010. Søkte 180.000, fikk 80.000. Tar tildelingen 
til etterretning. 
 
39/09) Vaksinesituasjonen i Bergen. Det gis en orientering om kommunens organisering av 
vaksineringen etter at fastlegene er fratatt ansvar for videre vaksinering. Mediadekningen 
diskuteres. 
 
40/09) Styret finner ingen aktuelle høringer i arbeid som er aktuelle for innspill. 
 
43/07) Styret orienteres om status for Legenes Hus. Søtt+Salt er i god gjenge. Første leie er 
betalt. Styret er meget tilfreds med at regnskap for de to første måneder er vedlagt. Det er 
avholdt møte med Husets øvrige leietagere. Flere kontorer er pusset opp. Nå står toalettene 
for tur.. Styret ønsker å få en orientering om kostnadene.  
Styret innvilger et lån på kr 50.000 til driftkonto for Legenes Hus. 
 
41/09) Behov for å supplere Husstyret i Legene Hus. En deltager, Solveig Hopsnes, ønsker å 
tre ut. Henrik Halvorsen oppnevnes av Styret etter å ha presentert sitt kandidatur. 
 
29/05) Hjemmesider/Paraplyen. Frist for innlegg til julenummeret er 27. nov 09 
 
42/09) YLF fremlegger søknad om stønad på kr 82.000 til Trinn 1 kurs for lokale YLF-
tillitsvalgte. Arrangeres i Bergen på Legenes hus. Styret anmoder om at arrangørene primært  
søker om OU-midler, samt kontakter YLF og Of-styrene for råd om finansiering. Styret stiller 
seg prinsipielt meget positive til at slike kurs avholdes. Saken holdes åpen til neste styremøte 
 
43/09) ”NISSY” rekvisisjon av transport for pasienter. Et nytt trafikkadminisreringssystem 
for transport av pasienter. Primærhelsetjenesten ønsker gode elektroniske systemer 
velkommen, men godtar ikke at uprøvede tungvindte løsninger implementeres. 
 
Eventuelt 
1) Søknad om praksiskompensasjon for B-kurs for tillitsvalgte. Bør gis av yrkesforeningen. 
2) Søknad om kr 10000 i støtte for 8. mars-arrangement. Avslås etter kort debatt. 
3) Styret beklager presidentens kategoriske avvisning av legens rolle og ansvar i 
sammenheng med det høye sykefraværet. Norske leger sitter på svært viktig kunnskap og 
erfaring som vil være et viktig bidrag til forståelsen av problemet og styret mener 
Legeforeningen bør delta aktivt i denne debatten. Hordaland legeforening ved leder vil 
fremme forslag for at dette blir et tema til debatt på det kommende lederseminaret i Dnlf. 
 
Referent: Øivind Wesnes 
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