
       
  
Referat fra ÅRSMØTE i Hordaland legeforening 
29. mai 2012 i Legenes Hus 
 

Som i fjor hadde Hordaland legeforening invitert til møte for medlemmer med familie kl 16 – 
19.30, med enkel servering, og påfølgende årsmøteseminar. Tre engasjerte innledere, Silje 
Mæland, Gisle Roksund og Terje R Pedersen holdt innlegg rundt sykeliggjøring og 
medikalisering i samfunnet. Områder som ble berørt var diagnosesetting og behandling av 
personer med subjektive helseplager, sykmeldingspraksis, samt forebyggende helsearbeid, 
med hovedvekt på statinbehandling i forebygging av koronar hjertesykdom. Arrangementet 
var godt besøkt, med ca 75 gjester. Selve årsmøtet hadde et fremmøte på ca 20-25 deltagere. 
 

1) Åpning av årsmøtet ved leder Eivind Solheim  
Innkalling og saksliste ble godkjent. Innkallingen ble annonsert i Paraplyen, på vår 
hjemmeside og varslet via e-post. Årsmøtet godkjente innkallingen og sakslisten. 
 

2) Valg av møtedirigent:     Gunnar Ramstad 
 

3) Valg av referenter:  Øivind Wesnes og Espen Rostrup 
 

4) Årsmelding Hordaland legeforening for 2011/ 2012 ved leder Eivind Solheim. 
 
Medlemstallet: pr 01.05.12:   2533   (mai 2011: 2458) 
Overlegeforeningen, OF:                       806  (783) 
Yngre legers forening, YLF:                         810     (783) 
Allmennlegeforeningen, AF:                        536     (513) 
Leger i vitenskapelige stillinger, LVS:         133    (145) 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, LSA:       67        (68) 
Praktiserende spesialisters forening, PSL:    137    (133) 
Norsk arbeidsmedisinsk forening, NAMF:     44        (53) 

  
 Av foreningens medlemmer er 2309 yrkesaktive. 

Det er ca 1000 medisinstudenter ved UiB. Derav er ca 800 innmeldt i legeforeningen, 
hvilket vil si en organisasjonsprosent på ca 80. 
 
Styret for HLF perioden 2011- 2013: 
 

 Leder: Eivind Solheim 
LSA: Tord Moltumyr, nestleder  LSA vara: Kristin Cotta Schønberg 
Christian Busch kasserer, Årsmøtevalgt 
Af: Øivind Wesnes, sekretær   Af vara: Kirsten Rokstad 
YLF: Marit Bekkevold   YLF vara: Margrethe Songstad 
Of: Kjell Vikenes    Of vara: Turid Thune 
NAMF: Ingunn Glenjen   NAMF vara: Gro Alteuau 
PSL: Karin Stang Volden   PSL vara: Harald Miljeteig 
LVS: Eva Gerdts    LVS vara: Bettina Husebø 

 Nmf: Fridtjov Edland    Nmf vara: Andreas Nøttveit 
Espen Rostrup, redaktør, Årsmøtevalgt 

 
 Verv sentralt i foreningen 



 Kjell Vikenes sitter i Sentralstyret, Dnlf.  Bjørg Bakke, som satt i styret i HLF forrige 
 periode, er nå leder i Nmf, og Johan Torgersen, styremedlem HLF 2007-2009, er leder 
 i Ylf og sitter i sentralstyret. Tidligere leder i HLF Gunnar Ramstad, er leder for 
 desisorutvalget i Den norske legeforening. I tillegg har flere av styremedlemmene 
 sentrale verv i yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger. 
 
 Husstyret for Legenes hus.   
 HLF har hatt Bjørn Erik Rosenberg som leder av husstyret. Øvrige medlemmer fra 
 HLF er Christian Busch, Hans Kristian Bakke og Henrik Halvorsen. 
 
            HLF sine medlemmer i Regionsutvalget: 
 Eivind Solheim 
 Karin Stang Volden 
 Ingunn Glenjen 
 Eva Gerdts 
 Fridtjov Edland 
 

Styret vil takke Sigrun Solberg, konserntillitsvalgt i Helse Vest, for den måten hun har 
ledet Regionsutvalget på i 2011/2012. 

 
Legeforeningens landsstyre: Leder Eivind Solheim og Espen Rostrup, årsmøtevalgt 
har vært HLFs representanter. Videre har flere andre styremedlemmer hatt sete, 
innvalgt fra sine respektive yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger 

 
 Styrets virksomhet. Det har i perioden vært avholdt 7 ordinære styremøter og et av 
 styremøtene har vært i form av 2 dagers arbeidsseminar i januar 2012.  
 
 Styret har behandlet 57 saker i perioden. Av saker som har opptatt styret særlig, kan 
 nevnes Fastlegeforskrift og Samhandlingsreformen. Etter godkjenning legges referat 
 fra alle styremøter legges ut på HLF sine hjemmesider. Styrets representanter har 
 representert HLF i forskjellige fora.  
 
 Leder har møtt ledere i de andre lokalforeninger en gang i siste arbeidsår.  
 Lederseminaret i legeforeningen ble avholdt 14. og 15. november 2011 i Oslo.. 

 
Halvårlige møter med NAV: Styret, ved leder Eivind Solheim, Karin Stang Volden 
PSL og Øivind Wesnes, Af, har hatt halvårlige møter med NAV fylkesledelse og 
oppgjørskontor for å drøfte fortløpende samarbeid. John Gunnar Meland hos NAV har 
ledet disse møtene i et godt samarbeidsklima. 
 
Høringer. Styret har avgitt flere høringsuttalelser i perioden. Blant høringene har det 
vært jobbet særlig med: 

• Forslag til fastlegeforskrift 
• Forebyggende helsearbeid 
• Helse- og omsorgstilbudet til de eldre 
• Strategidokument for forskning 
• IT i helsevesenet 

 
Nettsider/Paraplyen. Espen Rostrup har også dette året fungert som kombinert 
redaktør for våre nettsider og Paraplyen.  
Økonomien i drift av Paraplyen er vanskelig pga redusert annonseinngang. Pga gode 
tilbakemeldinger fra kolleger vil styret prioritere videre drift av tidsskriftet.  



 
Medlemsarrangementer. Styret har videreført 17.mai frokost for kolleger med 
familier, samt juletrefesten i Legenes Hus. Dette er arrangementer med god 
oppslutning. Styret har sørget for budsjettdekning for disse arrangementer også i 
budsjettforslaget for 2013. Som i 2011 ble det et medlemsarrangement i forbindelse 
med årsmøtet også i 2012 

 
Støtte- og Helsetjenesten for leger i Hordaland. Denne tjenesten utgjøres av 5 
kolleger, under ledelse av Stein Nilsen. Ca 30 leger i lege-for-lege tjenesten, og disse 
gjør et verdifullt arbeid. Det føres en særskilt konto for denne tjenesten, der utgiftene 
refunderes av SOP via Legeforeningen sentralt 

 
 Kurskomiteen. Denne bestod i 2011/2012 av Inge Glambek, Laurian Gajek, Ketil 
 Aspevik, Anne Laue, Øyvind Åsebø. I  november takket Inge av etter ca 10 år i 
 komiteen, Kjetil etter 6 år og Laurian etter 3-4 år. Kjersti Erdal er ny repr. fra 
 sykehuslegene. Det blir arbeidet med å få inn repr. fra de privatpraktiserande 
 spesialistane og en ny allmennlege. Kurskoordinator Gunhild Koldal sluttet i oktober 
 etter nærmere 20 års innsats	  	  
 

Legenes Hus. 1. sept 2009 overtok Søtt og Salt cateringvirksomheten. Foreningen har 
et meget godt samarbeid med disse. Økonomien har bedret seg betydelig, og det 
gjøres stadige utbedringer av huset i samarbeid mellom partene. 
 
Praksiskonsulentordningen ved Haukeland og Haraldsplass går videre, men har 
endret karakter fra våren 2009. Konsulentene er knyttet opp mot samarbeidsprosjekter 
Årsmøtet godkjente årsmeldingen. 

 
5) Regnskap for Hordaland legeforening for året 2011, ved leder Eivind Solheim. 

Regnskapet gjennomgås punkt for punkt.  
Revisjonsberetningen legges fram. Revisor uttrykker tilfredshet med regnskapet. Det 
er oversiktelig og ryddig. Det er en langsom bedring i foreningens økonomi. Det er 
stabile inntekter og utgifter. 
Desisorene Steinar Fosse og Trond Skaflestad finner at midlene er brukt til 
medlemmenes og foreningens beste  
Årsmøtet godkjenner Regnskapet og gir styret ansvarsfrihet.. 
 

6) Regnskap 2011 for Legenes Hus, til orientering. 
.  Orientering ved leder Eivind Solheim. Stabilt gode, og økende, leieinntekter, og god 

økonomi generelt. Det investeres stadig i oppussing og vedlikehold av huset.  
Fremtiden virker trygg. Revisor hadde ingen merknader til årets regnskaper.  

 
7) Budsjett for Hordaland legeforening 2013 ved Eivind Solheim 

Budsjettet legges fram og kommenteres av leder. Inntektene budsjetteres som 
tilsvarende 2012, vel 1,1 mill. Fra styrets side presiseres det at ekstrakontingenten på 
kr 100,- som ble vedtatt på årsmøtet i 2011 tolkes som en årlig kontingent og at 
vedtaket står til nytt vedtak fattes. Etter omleggingen av kontingentmodellen for 
Legeforeningen, er denne ekstrakontingenten helt nødvendig dersom Hordaland 
legeforening skal videreføre sitt arbeide  
Årsmøtet gir sin tilslutning til denne tolkningen og godkjenner budsjettet  
 

Referent: Øivind Wesnes og Espen Rostrup  
Hordaland Legeforening Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen, 


