
         
 
Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening 
        Tirsdag 17. mars 2009 på Legenes Hus 
 

 
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 
Forfall: Einar Svendsen LVS  
 
03/09) Revidert referat fra arbeidsmøtet 16.-17. jan 09. Godkjent 
 
10/09) Referat fra styremøtet 10. februar gjennomgås.  
Pkt 45/08 revideres av sekretær. Sendes til godkjenning til alle i styret. De får 1 uke å komme 
med innsigelser via e-post, og referatet blir da godkjent ved e-post konsensus 
 
11/09) Høring om statusrapporten for spesialisthelsetjenesten, et policy-dokument på 41 s. 
Styret mener det er et godt dokument, der man legger vekt på fagets kvalitet og møte mellom 
pasient og lege. Det er lite detaljert, oppfattes som en oversikt. Kapitlet om medisinsk ledelse 
er godt skrevet. Dokumentet presisere at det skal være et likeverdig helsetilbud uansett hvor 
pasienten bor. 
Begrepet KPP ”Kostnad pr pasientopphold/ pasientforløp” presenteres. Dette kan beregnes, 
og kan danne basis for beregning av økonomiske tilskudd til institusjonene.  
Dokumentet viser hvordan DNLF ønsker at spesialisthelsetjenesten utvikles.  
Styret mener det burde lagt mer vekt på forskning.  
HLF gir en høringsuttalelse forfattet av Kjell Vikenes, Overlegeforeningen 
  
12/09) Høring om endringer i turnustjenesten.  
Dokumentet inneholder flere radikale forslag 

a) Man kan få autorisasjon før turnustjenesten.  
b) Redusere turnus fra 18 til 12 måneder. 6 mnd sykehus og 6 mnd allmennmedisin. 
c) Forslag om et uavhengig kontrollorgan som skal vurdere turnusplassen og 

turnuslegens egnethet. Det foreslås sjekklister i sykehustjenesten som også vil øke 
kvaliteten.  

Kommentarer under debatten: Det trengs en endring pga økende problemer i dagens ordning. 
Styret uttrykker sin bekymring for at indremedisinen kan forsvinne fra turnustjenesten. 
Det fremheves at Sentralstyrets notat divergerer fra Turnusrådets rapport.  
Et eget kontrollorgan oppfattes som en viktig kvalitetsforbedring. 
 Norsk medisinstudentforening vil jobbe for å legge ned dagens turnus og gå inn for 
spesialistforberedende ”basis”-tjeneste, men støtter primært 18 mnd tjeneste, inkl 
indremedisin. Man bør uansett kreve minimum 6 mnd somatisk tjeneste ved sykehus i tillegg 
til 6 mnd allmennpraksis. 
Elisabeth Stura, NMF Bergen vil skrive et høringsnotat på vegne av styret. 
 
13/09) Høring om prinsipp og arbeidsprogram 2010 – 12. Dette inneholder en del 
overordnede betraktninger med utgangspunkt i legeforeningens formålsparagraf. 
Legeforeningen vil fronte sunn livsstil og bidra til bedre folkehelse.  
Styret savner fokus på grunnutdanningen. Det er viktig med god balanse mellom behov og 
utdanning av leger 
 
14/09) Høring om faglige og organisatoriske krav til legevakten 31 sider. Notatet fokuserer 
på LEON-prinsippet. En god legevakt vil avlaste sykehusene, og vil være en faglig og 



økonomisk riktig satsning. Styret er skeptisk til bakvaktordninger, da det vil gi en enda større 
vaktbelasning. Legevakt er et eget fagfelt som må heves.  
Styret tar høringen til etterretning 
 
43/07) Legenes Hus, situasjonsrapport. Kontraktsforhandlinger med Søtt og Salt der det 
tekstlige er på plass. Står igjen noen mindre økonomiske avklaringer, bl a om 
vaktmestertjeneste. Hordaland legeforening vil søke å patentbeskytte navnet ”Legenes hus” 
samt søke domenet Legenes Hus 
 
29/05) Paraplyen/ nettsider. Redaktør ønsker å være registrert som lønnsmottager og 
fortsetter med samme rutiner som før. Espen Rostrup tar imot stillingen med lønn på 125000 
pluss feriepenger, med start 1. mars 09.  
Arbeidsavtale diskuteres. Leder sjekker med DNLF jur avdeling om hvordan en slik 
arbeidsavtale ser ut. Det vil utarbeides forslag ved bistand av NAMF representant i styret, 
Trond Skaflestad.  
Det kommenteres at sidetallet i Paraplyen er begrenset. Deadline for materiale til neste 
nummer er den 10. april. 
  
Eventuelt.  

1) God tilbakemelding fra møtet mellom sentralstyret og Helse Bergen. 
2) Trond Skaflestad gis støtte til reise og opphold ved Landsstyremøtets to første dager, 

selv om han nå forlate møtet torsdag kveld 
 
Neste styremøte den 21. april kl 19.30. i Legenes hus 
 
 
 
 
Referent: Øivind Wesnes 
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