
    

 

 Referat styremøte i Hordaland legeforening  

 

Dato: 25.01.2022 

Møtestart: kl. 19.00, Legenes Hus – digitalt og fysisk møte 
 

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

Yngvild S. Hannestad (PSL), Cecilie Klingenberg (NMF), Katrine Furnes Havre (OF), Morten Young 

Isaksen (YLF vara), Marit Voltersvik (LSA), Ole Jacob Møllerløkken, (NAMF vara) 

På Teams: Hilde Norborg (LVS), Elisabeth Stura (AF) 

Forfall: Haris Causevic (YLF), Anne Kristine Jordal (NAMF),  

Gjest/observatør: Anne Laue (leder kurskomiteen) og Katja Løvik, redaktør Paraplyen, Stein Nilsen 

(støttekollegene) 

Referent: Adm. Kons. Therese Sæbøe Strand 

 

 Sak 01/22) Gjennomgang av referat fra styremøtet 14.12.2021 - godkjent 

 

Sak 02/22) Orientering fra leder for støttekollegene i Hordaland, Stein Nilsen 

Lavterskeltilbud til leger og medisinstudenter. Finansieres av SOP, økende etterspørsel og 

driftes av utvalg for legehelse. 

Div. problemstillinger, jobb, psykisk sykdom, part i klagesak, kollegial konflikt, somatisk 

sykdom, rusproblemer mm. Samtale som kollega-kollega, ikke journalføring, 1-3 samtaler. 

Styret i Hordaland lf velger nytt medlem og forslag til nytt medlem er Torkel Harboe, 

psykiater, Helse Bergen.  

Gruppen i Hordaland består av - Stein Nilsen, leder, Nina Ingebrigtsen, Frøydis Nilsen, 

Synnøve Lian Johnsen, Kristian Jansen.  

Villa Sana brukes som ressurssenter, dobling av henvendelser siste 5 år, har «utekontor» i 

Oslo og Bergen. Opprettet et nytt tilbud til leger med rusproblemer, Trasoppklinikken i Oslo. 

 

Sak 03/22) Orientering om Helfo og nye regler for innføring av overtredelsesgebyr  

Blåreseptsaken er aktuelt, media har satt fokus på dette og president i Legeforeningen krever 

at denne forskriften avvikles. Helfo har ansatt kontrollører for å følge opp forskriften. De 

sentrale tillitsvalgte, sentralstyret, i Legeforeningen har tatt tak i denne saken.  

Skal HLF sin noe om hvordan det skal reageres mot dette? Medlemmene i felleskap bør følge 

opp det som Legeforeningen sentralt forfekter. 

 

Sak 32/21) Legenes Hus – bruk av møterom for tillitsvalgte 

Utarbeidet retningslinje for bruk at møterommet/kontoret til adm.kons er Ok og kan 

publiseres blant tillitsvalgte. Saken kan publiseres i Paraplyen. Bruk sak fra Katja. 

 

Sak 37/21) Pensjonsmøte for medlemmer – oppdatering 

Møtelokaler er booket for 30.mars, program er under utarbeidelse Merete Hjallen. Forslag er 

å starte med fellessesjon, mingling, delt sesjon og foredrag av Storebrand og Kron. Mulighet 

til å leie inn to eksterne foredragsholdere, ved honorar. Ikke kommersielle foredragsholdere. 

Hvilke budsjett har vi?  

Klp, SOP, Storebrand, Kron, og eksterne foredragsholdere. Akseptabelt ca kr 20.000 i 

honorar for ekstern foredragsholder. 

Satser på fysisk oppmøte. Kan ev streames, kun enveiskommunikasjon.  

 

Sak 04/22) Økonomi HLF 

Utsettes 

 



 

Sak 05/22) Aktuelle høringer  

HLF avgir ingen høringssvar 

 

Sak 06/22) Paraplyen – utlyst stilling, tre søkere. Det trengs nytt utstyr til ny redaktør, ev PC, 

skjerm. Ny redaktør samarbeider med nåværende redaktør Katja Løvik om utgave nr 2 som 

kommer ut etter Landsstyremøtet. Redaktør avlønnes ved fastsatt honorar. 

Leder, kasserer og adm.kons. foretar intervjuer. Redaktøren kan være støtte i etterkant.  

 

Vedtak: leder får mandat fra styret til å ansette ny redaktør.  

 

Sak 07/22) Siste nytt fra kurskomiteen 

Kurskomiteen satser på å arrangere Ungdomskurs 24-25.02, i underkant av 30 stk påmeldt og 

satser på regnskap i balanse.  

Rosendalskurset planlegges 30.08-02.09.22, program under utarbeidelse.  

 

Sak 08/22) Runden rundt bordet 

 

Eventuelt  

Spesialistutdanning utenfor legekontorene, kommunene har ikke fulgt opp 

Utdanningsforskrift. Organiseringen av Alis-kontorene er god og kan brukes til etterfølge. 

Leder Grethe Fosse formulerer problemstillingen og sender forslag til sentralstyret, ev. sak på 

Landsstyremøtet. Frist 31.januar til å sende inn.  


