
    

 

Referat styremøte i Hordaland legeforening  

 

Dato: 22.02.2022 

Møtestart: kl. 19.00, Legenes Hus – digitalt møte 
 

Tilstede på Teams: leder Grethe Fosse, Tord Moltumyr (årsmøtevalgt), Bjørg Merete Hjallen 

(årsmøtevalgt), Yngvild S. Hannestad (PSL), Katrine Furnes Havre (OF, Marit Voltersvik (LSA),  

Hilde Norborg (LVS), Elisabeth Stura (AF), Anne Kristine Jordal (NAMF) og Anna Emken (NMF) 

Forfall: Haris Causevic (YLF) og Katja Løvik, redaktør Paraplyen  

Gjest/observatør: Anne Laue (leder kurskomiteen)  

Referent: Adm. Kons. Therese Sæbøe Strand 

 

  

Sak 09/22) Gjennomgang av referat fra styremøtet 25.01.2022 – Godkjent med små rettelser 

 

Sak 10/22) Aktuelle saker til Landsstyremøte 31.05-02.06.2022 i Stavanger 

Ny utdanningsforskrift – nytt høringsforslag, bl.a.om at kommuner kan søke om å bli 

utdanningsinstitusjon, egen regneregel for størrelse på legestillinger. HLF har sendt inn et 

høringssvar. 

Tord Moltumyr foreslo for Landsstyremøtet 2021 at pensjonerte leger skal betale en redusert 

kontingent til Den norske legeforening. 

 

Sak 11/22) Orientering om innsendt høringssvar fra leder 

Høringssvar innsendt for utsettelse av frist for å godta gammel ordning i spesialisering.  

Overgangsregler for å konvertere fra gammel til ny ordning, er to datoer, en for 

arbeidsmedisin, og allmennmedisin.  

 

Sak 37/21) Pensjonsmøte for medlemmer – oppdatering 

Informasjon er publisert på hjemmesiden og sendt medlemmene. Programmet er klart, og det 

er åpent for påmelding. 

 

Sak 05/22) Aktuelle høringer  

Flere aktuelle høringer – ny distriktsmelding. Omhandler hvordan regjeringen skal styrke 

distriktet for fremtiden. 

 

Sak 06/22) Paraplyen  

Tre på intervju, to via teams og en var fysisk tilstede. Leder Grethe og kasserer Tord, 

gjennomførte intervjuet. Medisinstudent Audun Brendbekken har sagt ja, og han skal ansettes 

som konsulent med eget foretak. Han og avtroppende redaktør skal arbeide med neste 

nummer nr 2. Styret invitere han inn til neste møte 29.mars. 

Redaktør ønsker at Sogn og Fjordane legeforening bidrar mer flere innlegg i Paraplyen.  

Frist for innlegg i utgave 2 er 4.juni. 

 

Sak 07/22) Siste nytt fra kurskomiteen 

Kurs i Ungdomsmedisin fk torsdag og fredag går som planlagt, få påmeldte, men satser på 

regnskap i balanse. Planlegger Rosendalskurset i beg. i september og har hatt møte om tema, 

spiseforstyrrelser og oppmerksomt nærvær.  

Høstkurs 10.-11.november, kurstema er bl.a. om ernæring.  

 

 

 



Sak 08/22) Runden rundt bordet 

Marit Voltersvik skal ha innlegg om kommuneoverlegens rolle, Bjørg Merete Hjallen 

reflekterte litt over rollen som styremedlem i HLF.  

HLF skal være en forening for alle typer leger, de store kampene tas i yrkesforeningene.  

Styret kom med forskjellige tips til foredraget i forkant av årsmøtet 8.juni. Erfaringer med 

pandemien, hvordan har dette påvirket ungdom. Forfatter «generasjon prestasjon». 

Katrine Furnes, foredragsholdere – overlege på Haukeland, ev. Trond Viggo Torgersen, gitt 

ut ny bok. Forslag; Steinar Madsen og Hylland Eriksen, Trond Viggo Torgersen. 

Hvor skal vi med Hordaland legeforening? Ta med forskjellige synspunkt fra de div. 

yrkesforeningene. 

Anne Kristine Jordal – forslag om Anders Danielsen Lid – kunst og musikk, utbrenthet ved 

Karen Isaksen Røed.  

Elisabeth Stura støtter tanken om å reaktivere innledere fra 2020.  

Hilde Norborg, kjekt møte på teams, stipendiater ved Helse Vest ønsker et samarbeid med 

dere.  

Anna Emken, ny i styret fra medisinstudentforening,  

 

Eventuelt  

Årsmøte 8.juni. Noen må ha ansvar for å arbeide med foredragsholdere, skal styret ev. 

utnevne æresmedlem? Settes på sakskartet til neste styremøte.  

Leder Grethe, Anne Kristine Jordal og Katrine Furnes vil arbeide med program og innlegger 

til årsmøte. Er humor et aktuelt tema? Dora Thorhallsdottir.  

Styret oppfordres til å tenke over status for fastlegeordningen, og dette settes på sakslisten til 

neste gang 29.mars. 

 

Arbeidsmøte 2023 – bestilt Solstrand hotell & bad, 13.-14.01.2023 

 

 

 

 


