
        
 
Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening 
        Tirsdag 27. oktober 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  
Forfall: Kathe Aase PSL, Einar Svendsen LVS 
 
32/09) Referat fra styremøte 22.09.09. Godkjent 
 
33/09) Vansker rundt vaksinesituasjonen, Øivind orienterer om prosessen i Bergen. Det ble 
ytret en viss kritikk mot kommunens informasjon til befolkningen, særlig kunne den vært 
tydeligere på hvordan personer utenfor risikogruppene skal forholde seg i påvente av 
vaksinasjon. Kommunes informasjon på internett kunne med fordel vært hyppigere oppdatert. 
Uheldig at tillitsvalgte i Bergen gikk i media og frontet saken, pga at den samtidig var under 
behandling sentralt. 
 
43/07) Legenes Hus, status ved Christian. Søtt+Salt har snart jobbet i 2 mnd, og første husleie 
vil da forfalle. Det har vært diskusjon om bilder på veggene. Første del av restaureringen er 
nærmest ferdig.. Det har vært stor interesse for leie av kontorlokalene 
 
29/05) Hjemmesider/Paraplyen. Orientering ved redaktøren. Novembernummeret er i 
trykken. Deadline neste nummer, som utgis før jul, er 27.11.09. Leder og redaktør ønsker et 
møte med Cox. Nettsidene er godt oppdatert. 
 
34/09) Landsstyremøtet 2013. Styret diskuterer om vi bør søke om å få arrangere dette i 
Bergen. Vi arrangerte sist i 2005, og Kongsberg og Bodø er de eneste steder utenom Oslo 
Som har hatt arrangementet etter dette. Vedtak: Det er for tidlig å søke nå. 
 
35/09) Flaskevann, sak fra Nordland legeforening. Vi registrerer innspillet, men mener denne 
saken ikke ligger innenfor de områder legeforeningen bør prioritere 
 
36/09) Regionsmøte for enkelte yrkesforeningstillitsvalgte kan være fylkesforeningenes 
ansvar. Ifølge regelverket skal lokalavdelingene legge til rette for utøvelse av 
tillitsvalgtarbeid. Etter styrets vurdering kan halvårlige fellesmøter for hovedtillitsvalgte gis 
støtte, også økonomisk, av Hordaland legeforening. 
 
Evt 

1) Ikke kommet svar fra UiB for henvendelse angående sensorordningen.  
2) Stein Nilsen, leder for kollegastøtteordningen, orienterer. Denne drives av 5 leger i 

Hordaland, en erfaren og stabil gruppe. Informasjon finnes på nettsidene og i 
Paraplyen. Han orienterer også om ”Lege-for-lege”, stort sett en spesialisttjeneste. 
Utgiftene dekkes av HLF, som igjen får dem refundert fra DNLF. Man holder løpende 
øye med behov for supplerende medlemmer 

 
Referent: Øivind Wesnes 
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