
    

 

 Referat styremøte i Hordaland legeforening  

 

Dato: 29.03.2022 

Møtestart: kl. 19.00, Legenes Hus  
 

 

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

Furnes Havre (OF), Hilde Norborg (LVS), Knut-Arne Wensaas (AF vara), Anne Kristine Jordal 

(NAMF), Morten Isaksen (YLF vara) og Anna Emken (NMF) 

Teams: Marit Voltersvik (LSA), Katja Løvik, avtroppende redaktør Paraplyen, Audun Brendbekken, 

ny redaktør Paraplyen og Anne Laue (leder kurskomiteen) 

Forfall: Haris Causevic (YLF), Bjørg Merete Hjallen (årsmøtevalgt), Elisabeth Stura (AF) 

Gjest/observatør:  

Referent: Adm. Kons. Therese Sæbøe Strand 

 

  

Sak 09/22) Gjennomgang av referat fra styremøtet 22.02.2022 - godkjent 

 

Sak 10/22) Årsmøte 08.06.2022 

To forslag;  

Statens undersøkelseskommisjon ved direktør Pål Iden: Hvordan lære av alvorlige hendelser- 

(evt og kan leger melde selv til UKOM?) Grethe Fosse tar kontakt. 

Marit Voltersvik kontakter Martin Bruusgard Harbitz, som snakker om uerfarne leger som 

jobber alene.  

Vi trenger møtedirigent, kontakt Trond Egil Hansen 

 

Sak 11/22) Legenes Hus – ny leieavtale inngått for hele 3.etg i Legenes Hus, fra 01.02.2022. 

Ny eier av «Stallen», og de ha informert HLF om pågående renovering en tid fremover.  

 

Sak 12/22) Status for Fastlegeordningen 

Grunnmuren i norsk helsetjeneste er i ferd med å smuldre opp – lar det seg redde? Hvilke 

holdninger har HLF til dette?  

Jobbhverdagen er for mange preget av overtid og jobb som privatpraktiserende lege er ikke 

attraktivt for unge leger. Salg av privatpraksis er utfordrende. 

Stat og kommune sitter på løsning også mtp økonomi. Legevakten påvirker også arbeids 

presset på fastlegene. Rekruttering og det å beholde legene i stillingene er sentrale tema. 

Dette bør følges tettere opp også av helseledelsen i kommunene. 

Arbeidstid er et viktig element for yngre leger, videre er alternativet fastlønn også mer 

interessant for de ynger. HLF følger med på situasjonen. 

 

Fastlegeutfordringer fører til folkehelseproblem, både sykehus og hele helsevesenet blir 

berørt. Sykehusene utpeker alle som får LIS1, vektlegger erfaring ulikt sammenlignet med 

kommuner som ansetter LIS1. Finansieringsmodellen er ulik i sykehus vs kommune.  

Er det mulig å la LIS1 begynne i kommunen pga mange ledige stillinger for så å fortsette i 

sykehus?  

 

Legeforeningen har for mange saker som frontes mot politikerne slik at de ikke får nok 

oppmerksomhet. Løsning; la stillinger stå ledig i sykehusene, da kommuner har 

fastlegepraksis som kan fylles. Behov for ressurser til kommunehelsetjenesten, til veiledning, 

i allmennmedisin, helsestasjon, sykehjem osv.  

 



Fastlegepraksis er utfordrende, og leger er overarbeidet og under press, noe som fører til at 

private helsetjenestene vokser i størrelse.  

 

Vestlandslegene – hva er konsekvensene innenfor de ulike sektorene?  

Kjønnskvotering, sende studenter ut i praksis fra sykehus på et tidligere tidspunkt.  

Forskning og utvikling i kommunehelsetjenesten.  

Klarer vi å få/skape blest om dette før Landsstyremøtet?  

Denne saken settes på sakslisten før Landsstyremøtet, ev kan HLF fronte dette på 

Landsstyremøtet.  

 

Sak 37/21) Pensjonsmøte for medlemmer – oppdatering. 

Alt under kontroll, ca 180 stk påmeldt. Adm. kons. Therese tar biler og litt tekst til 

hjemmeside og Paraplyen. 

 

Sak 05/22) Aktuelle høringer – HLF svarer på forslag til kontingent til pensjonistene.  

Tord Moltumyr lager høringssvar 

 

Sak 06/22) Paraplyen – presentasjon av nyansatt redaktør, Audun Brendbekken. Jobber 

parallelt med Katja for neste utgave i juni. Har flere saker på agendaen til neste nummer. 

Redaktøren presenterer seg i neste utgave. Leserundersøkelse sendes ut til medlemmene ila 

neste månedene.  

 

Sak 07/22) Siste nytt fra kurskomiteen – Rosendalskurset er publisert, godkjenninger omsøkt.  

Høstkurs om ernæring på Legenes Hus 10-11.11.2022 er under arbeid. 

 

Sak 08/22) Runden rundt bordet - utsettes 

 

 

Eventuelt   

MSO søker om støtte kr 4000,-. – sak utsettes til april. 

10. juni dagsseminar ASA (region helsehus) – program er under utarbeidelse, invitere HLF 

styret. 

Henvendelse fra Rogaland lf om et mulig fremtidig samarbeid - HLF styret er positiv til felles 

møte etter sommerferien. – Therese gi beskjed. 

 

 

 


