
Regionutvalget Vest: ved/Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5022 Bergen, leder: Janne Kristine Bethuelsen,  

e-post: janne.kristine.bethuelsen@sus.no, eller post@hordaland-legeforening.no 

 

      Referat medlemsmøte i Regionutvalg Vest 
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Til stede: Janne Kristine Bethuelsen, Gunnar Ramstad, Jan Robert Johannessen, Ronny Cassells, Karin Stang 

Volden 

 

Forfall: Solveig Aalstad Jonasson, Jan Ove Tryti, Elin Watts, Torgeir Gilje Lid og Astrid Celine Dahle-

Andersen, 
Referent: Therese Sæbøe Strand, Adm. Konsulent Hordaland legeforening 

 

 

Sak 08/19 Godkjenning av innkalling, sakliste, og referat fra styremøtet 27.03.2019 
Godkjent  
 
Sak 09/19 Saker og tanker fra Landsstyremøtet – ordet fritt 
YLF sitt forslag mot økonomi og LIS1 leger ble utsatt, økonomimodellen skal endres. YLF 
ønsker LIS 1 velkommen, mange nyutdannede jobber som postleger mens de venter på 
turnus. Regionutvalg Vest ønsker å levere en uttalelse om hvordan nyutdannede leger blir 
mottatt, eks. postlegestillinger, som kan redusere sikkerhet for jobb for nyutdannede leger 
er redusert. Dette må signaliseres mot studentene. Utdanningen bør endres, LIS 1 bør være 
en forlengelse av et norsk studium og behovet for leger ute i kommunen må avdekkes. 
Autoriserte leger kan søke LIS1 stillinger. Regionutvalg Vest mener det er akseptabelt med 
200 plasser. Ved nyvalg av styre fikk YLF inn to representanter. 
 
Sak 05/19 Nytt fra lokalforeningene og yrkesforeninger. 
Rogaland lf orienterte om et mulig samarbeid og samhandling mellom Rogaland lf, 
Hordaland lf og Sogn og Fjordane lf vedr. økonomisystem. DNLF jobber med et nytt 
kurssystem for Rogaland lf som kan bidra til at samarbeidet blir tettere spesielt mot 
Hordaland. 
Bruk av Microsoft Teams for å bl.a. lette deling av dokumenter, kan vurderes for alle tre 
lokalforeningene.   
Sittende leder er på valg og lf har en aktuell kandidat. Rogaland lf skal arrangere 
Landsstyremøtet i 2021.  
«Flight following» (helikopterhovedbasen) går til Helse Bergen. Prosessen har vært delvis 
utfordrende og man mener at fylkespolitikerne i Hordaland har jobbet lobby for å få den til 
Hordaland, med vekt på sentralisering og fagmiljø. 
 
Hordaland lf orienterte om første møte i gruppen om «lokalforeningenes fremtid». 
Jon Helle skal levere en tilrådning til Landsstyremøtet 2020. Innstilling om hvordan lovverket 
skal tilpasses ev nye fylker/regioner. Utvalget skal se på system, lovverk, økonomi, delegater 
osv. mht. fremtidig sammenslåing av lokalforeninger. Utvalget skal være nøytralt, men 
jobbe frem et regelverk som vil fungere og de økonomiske overføringene fra Dnlf skal 
videreføres som de er, dvs. tilskudd per medlem, noen får geografitillegg og et generelt 
basistilskudd på 150.000 til hver lf. ALIS Vest utvider til Møre og Romsdal og Sogn og 
Fjordane. 
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PSL orienterte - PSL har fått inn leder i Sentralstyret.  
 
Sogn og Fjordane lf orienterte om sentralisering av tjenester inn mot Helse Førde.  
Pilotere ambulanse og lege ut i fylket. Fra høst 2019 lages en legevaktpilot, dvs. en bakvakt 
for alle legevakter. Denne vakten kan ikke rykke ut, er et Stortingsvedtak om at bakvakt skal 
slippe å rykke ut. Nivå 1 sentrallegevakt, Nivå 2 legevakt, eks Nordfjord legevakt, Nivå 3 
Vik/Balestrand/Bremanger – har ikke legevakt eller ambulanse – videolegevakt kobles mot 
sentrallegevakt som skal hjelpe til.  
 
Sak 10/19 Møte med HR direktør i Helse Vest Hilde Kristiansen (via Skype) 
HV sine tanker om ASA-spesialistene, diskusjon om vedtak i fagdirektørmøtet, Regionalt 
utdanningssenter og aktuelle styresaker. Dialog om viktighet med samarbeid mellom 
tjenestenivåene og helseforetakene, og HV sine tanker om postleger. 
 
Organisering av Allmennmedisin, jf møte med direktørene. Mange permisjoner gir behov for 
bedre planlegging av LIS løpene og sikre at det er LIS leger i alle kommuner. Det jobbes med 
planlagte permisjoner som skal legges frem slik at de kan utnyttes til mulige LIS stillinger. 
Dette kommuniseres ut til de lokale helseforetakene. Det jobbes med god rekruttering av 
fastleger. Lager portal og nettside for hvilke stillinger som er ledige. Forutsigbarhet i et ledig 
vikariat er viktig for den som skal søke.  
Spesialiseringsåret er et halvt år som bør vare opp mot et år og det planlegges mot 6-9 mnd. 
Dette kan fungere hvis vikariatbehov legges på en liste som er lett tilgjengelig. Balansegang 
om hvor mange LIS1 som kan fylle vikariatene og det er viktig å ivareta pasientsikkerheten 
mht hvem som fyller de ledige stillingen. Stillingsportalen bør være kjent for alle 
fastleger/allmennleger og prosjektet med denne portalen er under arbeid. 
 
Regionalt utdanningssenter - Kompetanseportalen – skal følge LIS legen ut i allmennpraksis. 
Legge til rette for veiledning i Alis-løpet. Rene allmennmedisinske veiledningskoordinatorer. 
 
Helse Vest gir uttrykk for at postleger kan være et alternativ til de får LIS1 stillingene. Helse 
Bergen har postlegestillinger av midlertidig karakter.  
HR direktøren har ikke oversikt over hvilke type stillinger dette egentlig dreier seg om, og vil 
ta det opp med Helse Bergen, mulige midlertidige stillinger. Målet er at læringsmålene til 
den aktuelle legen bør bli oppnådd i stillingen. 
  
Sak 11/19 Felles arbeidsmøte for lokalforeningene 
Det er ønske om en felles arbeidstur for lokalforeningene i Regionutvalg Vest.  
Skottland er et godt alternativ og det må utarbeides et faglig og forsvarlig program for 
arbeidsturen. Utvalget må opprette kontakter som tar imot og utveksler erfaringer, vedr. 
lege-sykehus-rekruttering. Leder i HLF sjekker ut om muligheter for dette våren 2020, april.  
Felles arbeidstur for alle tre styrene tas opp til diskusjon i de nye styrene til høsten før man 
går videre. 
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Sak 12/19 Sammensetning Regionutvalg Vest og møte 
Dette er en sak for de nye lederne i alle tre lokalforeningene, styrene diskuterer dette. 
Det faglige innholdet i utvalget er aktuelt for AF, OF, YLF, samt med representanter fra 
yrkesforeningene som velger representant selv, ev. om representantene skal gå på 
rundgang mht hvordan hvert fylke er representert.  
Medlemmer i Regionutvalget skal være sammensatt av lederne i hver lokalforening, 
konserntillitsvalgt i Helse Vest, NAMF, YLF, LVS, PSL, AF, NMF og OF. Fordeles jevnt, minst to 
fra hver fylket, lederne, konserntillitsvalgt.  
Neste møte er forslått i Florø 24. oktober, innkalling via Doodle. 
 
Sak 13/19 Møte i Oslo 21. juni - Først mellom lederne av regionutvalgene og KTV’ene, 
deretter med presidenten. Regionutvalget Vest kan ikke stille, leder gir tilbakemelding om 
dette. 
 
 
Eventuelt    
Regionutvalg Vest ønsker å avklare hva fastleger generelt mener om hvordan pakkeforløpet 
virker i hverdagen, og vil gi tilbakemelding til Helse Vest vedr. dette. Det utarbeides et 
spørreskjema via Gooleverktøy. 
 
Forslag til spørreundersøkelse høsten 2019 vedr effekt av pakkeforløp psykiatri; geografi, foretak,  
1. Tilstrekkelig informasjon om/orientert i innholdet i pakkeforløpet psykiatri? 
2. Opplever du endring av pasientflyt etter innføring av pakkeforløpet i psykiatri? 
3. Opplever du at dine pasienter får bedre og raskere hjelp etter innføring av pakkeforløp i psykiatri? 
4. Får du tilbakemeldinger underveis, pasientene skal få en bedre tjeneste? 
5. Opplever du at færre søknader blir avvist? 
6. Opplever du at avvisningene av pasientene er riktig faglig begrunnet? 
7. Når pasienter avviser opplever du at kommunen har et relevant tilbud/alternativ? 


