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      Referat styremøte Regionutvalg Vest 

 

Dato: 04.06.2018, start kl 12.00, Haukeland sykehus, 

påfølgende internt møte fra kl 15.00, Legenes Hus 

 
 

 

Til stede: Janne Kristine Bethuelsen, Gunnar Ramstad, Jan Robert Johannessen, Timo J. Kanehl, Karin Stang 

Volden, Solveig Aalstad Jonasson og Jan Ove Tryti 

 

Forfall: Elin Watts, Ronny Cassells, Torgeir Gilje Lid 
Gjest: Tord Moltumyr,  

Referent: Therese Sæbøe Strand, Adm. Konsulent Hordaland legeforening 

 

 

Sak 07/18 Godkjenning av innkalling og referat fra styremøtet 01.03.2018 
Godkjent 
 
Sak 08/18 Sammendrag fra møtet med Helse Bergen 
Omvisning og informasjon om Mottaksklinikken på Haukeland sykehus. Klinikkdirektør Anne 
Taule informerte, deretter omvisning på klinikken. Klinikken har mye ressurser og noe 
arbeidskraft er hentet fra andre avdelinger. Klinikken skal være et høyspesialisert og sikre 
rask og presis diagnostikk. Oppstart i 2014 og i 2016 ble akuttdelen i akuttmottak åpnet, 
Utgreingsmottak 1, 2017 starter egen legetjeneste i Korttidsposten, 2018 åpning av 
Utgreiingsmottak 2. 
Helse Vest er ansvarlig for LIS 1 utdanning (turnusleger). Bemanningsavdelingen velger ut 
kandidater. Det utarbeides også prosedyrelister om hva LIS 1 legen vært med på under 
utdanningstiden og hvor de jobber.  
 
Sak 09/18 Informasjon om Avtalespesialistene, ved Karin Stang Volden  
Det etterlyses fra avtalespesialistene sin side at Helse Vest kunne samarbeider bedre med 
kommunene, ikke bare med HF ene når det gjelder avtalehjemler, - hvor de skal lokaliseres 
og hvilke fagområder det er behov for. Man kan oppnå synergieffekter rundt 
lokalmedisinske sentra på den måten.  
 
Det har vært få søkere til utlyste hjemler, både i Rogaland og i Hordaland, det overrasker 
ettersom noen av hjemlene er blitt utlyst i veletablerte gruppepraksiser og burde være 
attraktive. 
 
Sak 02/18 Nytt fra lokalforeningene 
Rogaland lf – styret er aktive, saker tas tak i, høringer sendes inn, årsmøte kommende 
fredag. RLF har tatt kontakt med Dnlf, ønsker møte ang. GDPR, datasystem. Økonomisjefen, 
Bakken, er kontaktet da det er ønskelig å få laget en ny kursmodul mht praktisk 
gjennomføring av kurs og ved innkreving av betaling som bør skjer ved påmelding.  
HLF har muligheten til å stille seg bak dette ønsket også. RLF sender invitasjon til 
Regionutvalg Vest om de skal stille seg bak dette. 
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Hordaland lf – vellykket årsmøte gjennomført, nye vedtekter enstemmig godkjent. 
Ansettelse av adm.konsulent gir bedre oversikt knyttet til drift av Legenes Hus og den 
daglige økonomisk oppfølgning. Rutiner er forbedret. Medlemsaktiviteten blir fulgt opp og 
ved kursavvikling deltar adm.konsulenten. Kurskoordinator i Helse Bergen er sluttet, men vi 
kan få hjelp fra Oslo. 
 
Sogn og Fjordane lf - grunnkurs D gjennomført, det er brukt tid til Pilotprosjekt for 
legevakten. Det er legevakt delt på tre nivå, KS, Fylkeslegen og Sogn og fj lf.  
Nivå 1 (alle henvendelser), nivå 2 (legevaktstasjon lege + sykepleier), nivå 3 (bemanna med 
sjukepleier eller ambulanse). Dette vil tjene distriktene utenfor by/tettsteder som har 
småsykehus. Vurderinger av pasienter kan gjøres ute der pasienten er. Kommunene som er 
med på dette prosjektet sliper unna bakvaktsystemet. Penger til å drive prosjektet i 3 år.  
 
Nmf - hatt fokus på opptak av medisinstudenter, kvotering ved opptakt til studiet er vedtatt 
på Landsstyremøte, 40-60%.  
 
Sak 10/18 Regionutvalg Vest og sammensetning, ved Janne Kristine Bethuelsen 
LVS sentralt har gitt tilbakemelding på at nåværende medlem i Regionutvalg Vest skal sitte 
ut perioden, dvs. til august 2019. Prinsippet ved valg av medlemmer til Regionutvalg Vest 
bør være at medlemmer velges etter geografisk spredning.   
 
Sak 11/18 Betraktninger fra Landsstyremøtet 
Helsepolitisk debatt om Fastlegeordningen, men både helseminister Høie og politikere fra 
AP, SP og KrF tilstede. Leder i Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, antyder at 
Helseministeren er skyld i hvordan saken har blitt diskutert og ministeren beskyldes for å 
kun ville hjelpe primærhelseteam.  
Det var generelt altfor mange saker som var til behandling og dette satte bånd på 
delegatene på talerstolen.  
 
 

Eventuelt 
Hvordan finne ny møtedato - andre Regionutvalg, eks. Regionutvalg Sør/Øst tar først 
kontakt med potensiell foredragsholder, ev ledelsen i helseforetakene, før det setter 
møtedato. Vår rutine er først å finne en dato som passer flest medlemmer i utvalget før vi 
kontakter interessante foredragsholdere. Leder Janne Kristine Bethuelsen foreslår at vi 
fortsetter med dagens praksis, møtedato først, så finne foredragsholder. 
Neste møte til høsten blir i Stavanger og vi vil invitere Helse Rogaland.  
Leder foreslår dato for neste møte og utvalgets Sekretær sender ut forslag til møtedato via 
Doodle.com. 
 


