
 

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 styremøte Regionutalg Vest 

Dato: 19.04.2017, kl 14.00 på Legenes Hus 

 

 
 

 

Til stede: Janne Kristine Bethuelsen, Gunnar Ramstad, Jan Robert Johannessen, Cathrine Rath Pedersen, 

Ronny Cassells 

Forfall: Karin Stang Volden, Torgeir Gilje Lid, Lorenz Linde,  

Gjest: Ansgar Berg, leder av regionalt utdanningssenter Helse Vest 

Referent: Therese Sæbøe Strand, Adm. Konsulent Hordaland legeforening 

 

01/17 Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjent 

 

02/17 Presentasjon av alle medlemmene. 

Hvem skal være med fra de forskjellige foreninger/utvalg i regionen. Hvordan kan vi få 

gjennomført møter, kan man finne løsninger for å korte ned reisevei. Legg opp til 

Skype/videokonferanse for å gjøre deltakelse lettere. Målet er å få medlemmer i utvalget som 

representerer bredt. Satse på en kjerne i utvalget som har jevnlige møter og så kunne invitere 

inn andre med variert bakgrunn. Diskusjon om rollen til Janne Kristine Bethuelsen som 

Konserntillitsvalgt kontra hennes rolle som leder i Regionutvalget. Utvalget mente dette ikke 

ville skape konflikt mht håndtering av hennes ulike roller. 

 

03/17 Møteform og hyppighet. 

Felles forslag om 2-3 møter per år. Ledelsen i Stavanger kan arrangere et møte. Forslag, ett 

møte i hvert Fylke gjennom året. Dersom det er behov for flere møter vil man kunne 

gjennomføre det. Jobbe for at deltagelsen skal være så god som mulig, f.eks videokonferanse. 

Leder vil sende en invitasjon til ledelsen i Helse Vest. Forslag om at neste møte avholdes i 

Stavanger etter sommerferien, Førde siste møte før jul. Utvalget holder sine møter, og 

inviterer andre deltagere/gjester, forskjellige navn ble nevnt. Alternativt å arrangere 

forskjellige temamøter. Forslag til dato for neste møte: 04. oktober. 

 

Finne alternative måter for å kunne gjennomføre videokonferanse slik at deltagelsen på 

Regionutvalgsmøtene blir større. Norsk helsenett, Legeforeningen (go meating), «A ca no» 

kan ev. levere dataløsninger. Adm. Konsulenten og Gunnar Ramstad sjekker dette ut 

nærmere. 

 

04/17 Landsstyresak Regionutvalg 

Man skal avvente hva Landsstyremøte sier om denne saken.  

 

08/17 Økonomi 

Målet er å legge opp til gode rutiner for at medlemmene som deltar i møtene får dekket 

praksiskompensasjon og div. utlegg ved reise/deltagelse til og fra møter. Hvordan få dekket 

utgifter rettmessig på en god måte fra de midlene som finnes tilgjengelig. Det er viktig at det 

opprettes gode rutiner mht reiseregninger og div. utlegg for medlemmene. Reiser, mat, tapt 

arbeidsfortjeneste, alt skal sendes til HLF som regnskapsfører/utbetaler dette via sitt 

regnskapskontor. Kan vi opprette en god elektronisk mulighet til å levere reiseregning er 



 

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 

 

dette det beste. Adm. Konsulenten og leder i Hordaland legeforening sjekker muligheter med 

sitt lokale regnskapskontor.   

 

05/17 Valg av nytt regionutvalg jf. skjema sendt mars -17 

Hvordan skal dette fylles ut? Hvem i utvalget skal legges inn i dette skjemaet? Det foreslåes  

at leder Janne Kristine Bethuelsen skal meldes inn og i tillegg en egen vara. Diskusjon om 

hvordan løse dette vil leder selv sjekke med legeforeningen sentralt. 

 

07/17 Aktuelle saker fra fylkesforeningene og Helse Vest. 

Hva er viktige saker å ta opp? Få gjennom resolusjoner? Aktuell sak å stille spørsmål ved 

investering i helsevesenet generelt, økonomien i det, hvordan gjøres prioriteringene. 

Diskusjon om hvilke saker som er aktuelle å ta opp på Landsstyremøtet. Strukturdebatt om 

sjukehus vil komme opp igjen. Ambulansene sine arbeidsoppgaver og ansvar kontra 

sjukehusene sine. Tiden jobber mot lokalkirurgi. Tidlig spesialisering vil gjøre det 

utfordrende å bemanne rett på lokalsjukehusene. KAD senger i Sogn og Fjordane drives godt 

med gode rutiner. Helse Førde skal spare millioner og dette vil føre med seg nye endringer. 

Fastlegens sin posisjon på lokalsjukehusene? ALIS-Vest prosjektet gjelder ansettelse av unge 

nyutdannede leger på fastlønn, dette er rekrutteringsprosjekt. Stillingene er for 5 år. Det vil 

være 13 stillinger. Stillingene som finnes bør være varierte og forhåndsdefinert. Det er 3 

stillinger i året over 5 år.  

Før neste møte 4. oktober bør vi sette opp dagsaktuelle saker, være forberedt. De forskjellige 

foreningene/utvalgene bør tenke på hva som skal diskuteres. F.eks. års-stillinger på 

sjukehusene, antall og plassering, og hvilke typer avtalespesialister ønsker vi ute i distriktene.   

Utfordre Helse Vest om hvordan samhandling blir mottatt. Kan dette være et aktuelt tema for 

møtet? Slik at dette skaper rett debatt.  

 

06/17 Presentasjon ved Ansgar Berg, leder av regionalt utdanningssenter Helse Vest. 

Solid presentasjon om den nye spesialiseringsstrukturen for LiS og tanker om samarbeid med 

primærhelsetjenesten. Foredraget i sin helhet vil bli sendt Janne Kristin Bethulesen. 

 

09/17 Eventuelt 

Ingen saker registrert. 

 

 

Møtet ble avsluttet ca. kl. 17.30. 

  


