Referat for arbeidsmøte i Hordaland legeforening
20.-21. januar 2012, Solstrand Hotell og Spa
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt, Tord Moltumyr, nestleder, LSA, Christian Busch, kasserer,
årsmøtevalgt, Øivind Wesnes, sekretær, Af, Espen Rostrup, redaktør, årsmøtevalgt, Karin Stang Volden PSL,
Bettina Husebø vara LVS, Kjell Vikenes Of, Marit Bekkevold YLF, Ingunn Glenjen NAMF, Fridtjof Edland,
Nmf

1/12) Referat fra styremøte 30.oktober. Godkjennes
2/12) Forslag til ny Fastlegeforskrift presenteres og debatteres meget grundig. Foreningen
har mange sterkt kritiske merknader til forslaget. Hordaland legeforening vil utarbeide en
høringsuttalelse.
LVS v/ Bettina Husebø presenterer ny veileder om legemiddelgjennomgang. Denne er
utarbeidet uten medvirkning av leger, og virker lite tilfredsstillende. Hun presenterer også
aktuelle problemer innen sykehjemsmedisin.
3/12) Hordaland legeforenings økonomi presenteres av kasserer. Det gis en oversikt over
regnskap 2011, samt en kort gjennomgang av budsjett 2012. Året 2011 ser ut til å gå i
balanse. Styret etterlyser en oversikt over økonomien, helst kvartalsvis. Kasserer vil sjekke
med regnskapsbyrå om dette kan gjøres. Kontoutskrifter kan legges fram så ofte styret
ønsker.
02/10) Legenes hus: Det er en stadig bedring i økonomien. Det pågår kontinuerlig
vedlikehold, i 2011 er det byttet råtne materialer, for ca 200000. Det planlegges utvendig
maling i 2012.
Forholdet til Det Medicinske Selskab, spesielt angående økonomiske mellomværender,
presenteres.
Det skal holdes nye kontraktsforhandlinger med Søtt og Salt våren 2012.
4/12) Paraplyen. Status og annonseinntekter: Ingen endring i situasjonen. Alle
styremedlemmer anmodes om å samle inn annonser vi mottar i en konvolutt og gi til
redaktør. Det anbefales at NAV og HELFO annonserer i Paraplyen. Dette skal tas opp på
samarbeidsmøte med NAV.
Deadline frist for innlegg til førstkommende nummer er 29. jan 12, for neste nummer er det
30. mars12.
5/12) Paraplyen. Lønnsregulering. Nåværende årslønn er kr 125.000.
Vedtak: Styret tilbyr 135000 fra 01.01.2012. Redaktør godtar tilbudet.
6/12) Regulering av praksiskompensasjon. Denne har vært uendret i 8-10 år.
Vedtak: Praksiskompensasjon økes til 7500 for en hel dag, 1000 kr pr time.
Kasserer legger fram nytt skjema for praksiskompensasjon. Dette skal legges inn på HLF sine
hjemmesider. Det presiseres at man må innhente aksept fra styret, ved leder, FØR man gjør et
oppdrag som utløser Praksiskompensasjon.
7/12) Orientering fra yrkesforeningene.
PSL: har jobbet med nye hjemler, når praktiserende spesialister slutter/ pensjonerer seg. Det
er ikke opprettet nye hjemler på flere år

LSA: Arbeider med den nye fastlegeforskriften, samt samhandlingsreformen. Dessuten er det
nå diskusjon om antall hjemler i Nordhordland.
LVS: Dårlige forhold for forskere, og meget lav lønn for universitetsansatte leger.
YLF: Trinn-1-kurs 19. jan. der det ble presentert en modell for faste stillinger.
Of/ Namf: Intet spesielt.
NmF: Presenterer diverse arrangementer. Gjør rede for endringer i turnusforskriften, der man
regner med at nyordningen LIB (Leger i basisstillinger) skal innføres 01.03.13. LIB blir en
”blokk-stilling” på 18 mnd, 12 nbd på sykehus, 6 mnd i primærhelsetjenesten.
Fra samme tidspunkt blir norske cand med autorisert som lege rett etter studiet.
Pga ventelistene som nå eksisterer for å få turnus, må det innføres overgangsordninger.
8/12) Kommunelege-I-rollen. Diskusjon. Orientering ved LSA. I de nye
kommunehelselovene var Kommunelege 1-rollen konkretisert, styrket og utvidet, men i
forslag til fastlegeforskrift er de samfunnsmedisinske arbeidsoppgavene tenkt fordelt på
fastlegene. Dermed synes det som om kommunelege 1-stillingen nærmest forsvinner.
9/12) Samhandlingsreformen presenteres og diskuteres. Der er mange utfordringer i
oppstartsfasen, og flere av disse legges fram. Man aner konflikter knyttet til utskrivinger
mellom sykehusene og kommunene. Hordaland legeforening bør være våkne for konflikter,
og evt ta en meglerrolle. Kan løfte konflikter inn i styret, og ta faglige diskusjoner der.
Den10. februar skal alle kommuner i Helse Bergens område ha møte med sykehusene. Det
legges opp til et ”Samhandlingsnummer” i Paraplyen i april.
10/12) Økt bruk av Legenes hus? Styret ønsker at huset blir mer brukt til foreningsformål.
Medisinerstudentene har årlig etikkseminar, der Mentorgruppene møtes. Disse kan holdes på
Legenes hus. NmF kan også arrangere møter for nye studenter der NmF presenteres. YLF
kan også holde møter der. Slike møter kan støttes av Hordaland legeforening, etter søknad.
Af bruker huset til Allmennutvalgsmøter for Bergen. Disse er betalt av Bergen kommune. På
møtedagene i Det Medicinske Selskap betaler allerede HLF husleien. Dermed kan det
samtidig arrangeres møter i 1. etg, der HLF kan søkes om stønad til bespisning.
11/12) Årsmøte og årsmøteseminar den 29. mai 2012. (3. pinsedag) Styret går inn for et
sosialt arrangement der også familien inviteres. Satser på en ramme på ca 60000. Mulige
tema og foredragsholdere diskuteres, f eks Samhandlingsreformen, Medikalisering av
samfunnet og sykeliggjøring av befolkningen, samt Kostholdsdebatten

Referent: Øivind Wesnes Hordaland Legeforening
Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen, ……….……………………………………..

Tlf leder: 416 16595

