
    

Referat styremøte i Hordaland legeforening  

 

Dato: 26.04.2022 

Møtestart: kl. 19.00, Legenes Hus 
 

Tilstede: leder Grethe Fosse, Tord Moltumyr (årsmøtevalgt), Yngvild S. Hannestad (PSL), Katrine 

Furnes Havre (OF), Morten Isaksen (YLF vara) og Anna Emken (NMF), Bjørg Merete Hjallen 

(årsmøtevalgt), Ole-Jacob Mølleløkken (vara Namf) 

Teams: Marit Voltersvik (LSA) 

Forfall: Haris Causevic (YLF), Anne Kristine Jordal (Namf), Elisabeth Stura (AF) og Hilde Norborg 

(LVS) 

Gjest/observatør: Audun Brendbekken, ny redaktør Paraplyen og Anne Laue (leder kurskomiteen) 

Referent: Adm. Kons. Therese Sæbøe Strand 

  

Presentasjon av alle rundt bordet 

 

Sak 13/22) Gjennomgang av referat fra styremøtet 29.03.2022 - godkjent 

 

Sak 14/22) MSO søker økonomisk støtte – til arrangement i oktober 2022 på Kamben 

høyfjellshotell. Formålet må være lokalt forankret, men adm.kons sjekker for mer 

informasjon om selve arrangementet, hvor det arrangeres og om det kommer det lokale 

arbeidet til gode. Leder har fullmakt til å dele ut støtte i så tilfelle. 

 

Sak 15/22) Orienteringssaker 

Orientering fra paneldebatt med bl.a helseminister Kjerkol, ved Alrek Helseklynge 19.4.2022 

Helseministeren hadde flere møter/anledninger i Bergen. Helseministeren fremstod som 

interessert i sakene og noterte underveis. Debatten omhandlet bl.a. fastlegeordning, TVEPS, 

debatt om utdanning, trakk frem Hurdalsplattformen. Paneldebatten manglet diskusjon om 

privathelsetjenesten og at det private markedet vil ikke forsvinne.  

 

Sak 10/22) Årsmøte 08.06.2022 

Pål Iden skal holde innlegg fra kl 18.00, leder ønsker velkommen til årsmøte, Anne Kristine 

Jordal tilbyr seg å være dirigent vil bli foreslått for årsmøtet. Styret legger opp til elektronisk 

signatur av årsregnskapet. Leder og kasserer skal ha møte med revisor i forkant av årsmøtet 

og årsregnskapet i sin helhet vil bli presentert på årsmøtet som vanlig. 

Styret diskuterer mulig markering av et æresmedlem, for lang og tro tjeneste.  

Adm.kons. sjekker forarbeidet og opplegg ved sist utdeling.  

 

Sak 37/21) Pensjonsmøte for medlemmer – oppsummering 

Oppsummert et veldig godt gjennomført medlemsmøte, god forhåndspåmelding og ca 160 stk 

møtte på Scandic Ørnene Hotel i Bergen den 30.03.2022. Bjørg Merete Hjallen ledet 

arrangementet og synes det var interessant å arbeide med og se den positive responsen fra 

medlemmene. Leverandørene leverte gode innlegg, litt kort foredrag fra innleid 

foredragsholder Lene Drange.  

 

Sak 05/22) Aktuelle høringer  

Høring - Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg, svarfrist 3.6.2022 

 

Høring – Forslag til endring i forskrift 8.desember 2016 nr 1482 om spesialistutdanning og 

spesialistgodkjenning for leger og tannleger. Hordaland legeforening sendte inn høringssvar 

innen fristen. 

 



Ny høring i dag som omhandler de som har søkt registrert utdanningsinstitusjon, de legene 

som jobber der vil få ferdigattest. Krav, det finnes få stillinger i samfunnsmedisin. 

Kommuneoverlegestillinger er i for stor grad reduserte stillinger.  

 

Sak 06/22) Paraplyen  

Den nye redaktøren Audun Brendbekken informerer om neste nummer av Paraplyen, godt 

med stoff foreløpig, frist for innlegg like etter årsmøtet i beg. av juni, og epost sendes styret i 

siste halvdel i mai om frist for levering til utgave 2. Redaktøren vil jobbe for å få med innlegg 

fra tillitsvalgte i Sogn og Fjordane legeforening. Adm.kons sender over kontaktinformasjon 

til redaktøren.  

Lederen i HLF ønsker dialog med ny leder i Sogn og Fj. legeforening, Jan Ove Tryti, for å ta 

opp muligheten for et nytt fellesmøte for begge styrene til høsten, alt. datoer 30.9-1.10. og 

23-24.9. 

 

Sak 07/22) Siste nytt fra kurskomiteen 

Rosendalskurset; kurskomiteen arbeider med å tilpasse flere spesialiteter, er litt vanskelig å 

finne aktuelle læringsmål. Høstkurset i november om ernæring er under arbeid. Ønsker tips til 

foreleser.  

 

Sak 08/22) Runden rundt bordet 

Godt møte, gode forberedelser, og tid til å diskutere sakene, passe lang saksliste.  

Ny vara vil overta for Katrine Furnes Havre (OF) etter sommeren.  

 

Eventuelt  

HLF har fått en henvendelse om deltakelse i temamøte vedr fastlegekrisen hos 

Arbeiderpartiet 22.august 2022. HLF er positiv til å stille på dette.  

Leder stiller, og sjekker muligheten for om Elisabeth Stura (AF) har anledning til å delta, det 

bør være en allmennlege tilstede fra HLF. Det bør avklares om dette er et politisk møte eller 

åpent møte. Bør egentlig ha med representanter fra hele sektoren. 

HLF ved leder svarer at vi er positive til dette og det er en viktig sak for oss og vil bidra, vi 

kan bidra med møtedeltakere. 

 

Leder Grethe Fosse har fått en henvendelse vedr. et forslag til pilotprosjekt om bedre 

samarbeid, det være seg økonomisk og administrativt, lokalforeningen på Vestlandet 

imellom. Dette kan diskuteres på det planlagte felles styremøte sammen med Rogaland 

legeforening den 19.10.2022 på Teams.  

 

 

 

 

 

 


