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  Referat styremøte i Hordaland legeforening  

 

Dato:19.februar 2019 kl. 19.00, Legenes Hus 

  

  
Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Øivind Wesnes (AF), Anne Laue (årsmøtevalgt), Arleen Aune 

(årsmøtevalgt), Solveig Jonasson (YLF) fast vara, Anne Kristine Jordal (NAMF), Tord Moltumyr (LSA), Kristin 

Sæle (OF), Lene Dæhlin (NMF), Yngvild Skåtun Hannestad vara (PSL) 

Forfall: Eva Gerdts (LVS) og Karin Stang Volden (PSL) 

Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen 

Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF 
 

  

Sak 09/19) Gjennomgang av referat fra styremøte/arbeidsmøte 18-19.01.2019  

Referatet godkjennes med små omformuleringer i sak 5/19 og 7/19 

 

Sak 07/19) Paraplyen  

Redaktør informerte styret og Paraplyen nr 1 er snart i trykken. Første utgave vil bære preg 

av Legenes Hus sitt 150 års jubileum og medisinsk historie med flere interessante forfattere, 

bl.a. Ole Didrik Lærum, Dag Andreassen.  

 

Sak 05/19) Årsmøte med seminar 

Fullstendig program og tidspunkt for årsmøteseminaret er klart. Annonsering i Paraplyen og 

på hjemmesiden, sakliste til årsmøtet som i valgåret 2017, samt egen sak om endring av  

§ 9 i Hordaland legeforening sine vedtekter. Valg av to årsmøtevalgte medlemmer samt to 

nummererte varamedlemmer. Valgkomite velges for de neste to årene. Årsmøte skal utpeke 

medlem nr. 2 til Landsstyremøtene. Det planlegges utdeling av æresmedlem før foredrag. 

 

Sak 10/19) Status Legenes Hus  

Husstyrets leder Bjørn Rosenberg og økonomiansvarlig Christian Busch slutter i vervet i 

2020, og det må velges nye representanter.  

Utbedring av kjøkkenet vurderes og det jobbes med å finne den beste praktiske og 

økonomiske løsningen. I tillegg planlegges det ny trappeløsning inkl. heis for 

bevegelseshemmede, og det jobbes med ulike finansieringsløsninger.  

 

Sak 03/19) Høringer 

- DNLF intern høring – Utkast til prinsipp- og arbeidsprogram 2019-2023 

Vedtak: Styret i HLF avstår fra å sende inn høringssvar. 

 

- Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger – Medisinutdanning 

Kommentar til høringen: Fra 1. mars er det ikke krav om et sykehusår for en nyutdannet lege. 

Læringsmål er med dette allerede endret.  

Vedtak: Styret i HLF avstår fra å sende inn høringssvar. 

 

 

 

Sak 11/19) Landsstyremøte juni 2021 

Søknad om å arrangere Landsstyremøte i Bergen 01.juni - 04.juni 2021 er sendt DNLF.  

HLF har innhentet tilbud for hele arrangementet fra Scandic by Hotel Norge og DNLF tar seg 
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av prisforhandlinger med lokal leverandør.  

Vår søknad behandles siste dag på Landsstyremøtet i Kristiansand og dersom HLF blir tildelt 

Landsstyremøte i 2021 må det settes opp en arrangementskomite for arrangementet. 

 

Sak 12/19) Siste nytt fra Kurskomiteen 

Det planlegges Hud-kurs 14.-15.11.2019 på Legenes Hus. Kurskomiteen jobber med andre 

kurstema, f.eks. ungdomshelsekurs i beg. av 2020, samt et veilederkurs v/Hans Høvik.  

Grunnkurs A på Voss arrangeres i beg. av mars, Grunnkurs D avholdes forhåpentligvis til 

høsten. Emnekurs i praksisdrift planlegges på nytt i oktober 2019.  

I lys av Regionreformen og endringer dette medfører kan HLF mulig kunne fungere som 

regional kursarrangør. 

 

 

Eventuelt  

I forbindelse med kommende kommunesammenslåinger har det blitt reist spørsmål om HLF 

kan delta i ev. arbeidsgrupper.  

HLF har mottatt spørsmål om støtte til praksiskompensasjon for legers deltakelse i div 

forberedende møter i lokalforeninger. Regelen åpner for økonomisk støtte til tillitsvalgte, ev 

medlemmer som er med på prosjektarbeid på vegne av HLF. Dette vil tas opp som egen sak 

på neste styremøte. 

 

 

 

 


