
       
  

Referat fra styremøte i Hordaland legeforening 
22. februar 2012, Legenes Hus 

 
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt, Tord Moltumyr, nestleder, LSA, Øivind Wesnes, sekretær, Af, 
Espen Rostrup, redaktør, årsmøtevalgt, Karin Stang Volden PSL, Kjell Vikenes Of, Marit Bekkevold YLF, 
Ingunn Glenjen NAMF,  
Forfall: Christian Busch, kasserer, årsmøtevalgt, Fridtjof Edland, Nmf, Eva Gerdts LVS, 
  
12/12) Godkjenning av referat fra Arbeidsmøtet 20-21.01.12: Referatet godkjennes 
  
13/12) Søknad om støtte til arrangement på Legenes Hus fra Nmf: De har ca 13 grupper a ca 
12 medlemmer. De vil arrangere en kombinert mentorgruppesamling og etikkseminar. De 
regner med at 50-60 personer vil delta. Søknaden gjelder dekning av utgifter til husleie og 
servering. Leder jobber videre med saken og diskuterer dette med søker og Søtt+Salt. Vedtak: 
Styret godkjenner en stønad inntil 15.000 kr 
   
14/12) Søknad om driftsstøtte til MedHum (Medisinstudentenes Humanitæraksjon), Bergen 
2012. Årets aksjon er Mor- og barn-prosjekt i Mosambik Budsjettet er vedlagt søknaden, og 
driftbudsjettet er på ca 30.000, men det mangler angivelse av inntektsiden. Vedtak: 
Hordaland legeforening bevilger en driftsstøtte på 10.000 
  
15/12) Høring - legeforeningens statusrapport: Forebyggende helsearbeid, frist 21.03.12. 
Orientering ved Espen Rostrup, som satt i arbeidsgruppen. Dette er Sentralstyrets dokument 
som både er en virkelighetsbeskrivelse og en fremstilling av hva Legeforeningen mener. 
Noen momenter: Forebyggende helsearbeid et samfunnsansvar. Screening og kosthold er 
diskutert, osv. Kapittel 4 angår kommunehelsetjenesten og kommunelegen. Styrets 
medlemmer melder kommentarer inn til leder, som sender inn høringsuttalelse for Hlf 
  
16/12) Høring - legeforeningens statusrapport: Helse- og omsorgstilbudet til eldre, frist 
21.03.12.Omtaler omsorgsnivået for eldre i kommunen. Bedre hjemmetjenester, avlastning 
av pårørende, bedre tilgjengelighet til sykehjemsplasser. Omsorgsboliger kontra sykehjem. 
Bettina Husebø vil se spesielt på saken, men hele styret kan melde inn momenter til leder 
  
17/12) Fremming av kandidater til meddommere fra Legeforeningen/Akademikerne, med 
spesiell kunnskap om arbeidslivsspørsmål.1-2 av disse kan være leger. Styret foreslår Eirik 
Vikane, Sigrun Solberg, Trond Skaflestad, Gro Altenau, Rønnaug Omdal, Ingunn Glenjen. 
Foreslåtte kandidater vil bli forespurt av leder. 
  
18/12) Orientering fra foreningen sentralt v/ leder. 1) Høring om kompetanseområde i 
allergologi. Karin Stang Volden lager et utkast. 2) Strategidokument om forskning legges 
fram for LVS sine representanter. 3) Forslag til kandidater til Akademikerprisen. 4) Sigrun 
Solberg sitter i Helse Bergens interne gruppe for samhandling, som representant for 
Akademikerne. 5) Avtalespesialist i Haugesund ønsker å gjøre seg kjent for allmennleger. 
Anbefaler annonse i Paraplyen. 
  
19/12) Legenes Hus: Leder og kasserer skal ha møter med Søtt+Salt for å reforhandle 
leieavtalen. Løpende oppussingsarbeider. 
 
20/12) Nytt fra yrkesforeningene: YLF: Tariffkonferanse. Diskutert faste stillinger og turnus. 
Diskutert prioriteringer for årets lønnsforhandlinger. Of: Tariffkonferanse. Lokale vs sentrale 



forhandlinger. Namf: Tillitsvalgtsamling på Losby gods. Savner møtepunkt for 
arbeidsmedisinere. 
 
  
11/12) Årsmøtet med seminar – oppdatering. Mangler foreløpig innledere. Leder jobber med 
flere aktuelle kandidater. Må også finne en moderator. Venter på forslag fra Søtt+Salt om 
servering. 
  
Eventuelt 
Neste møte tirsdag 27. mars, neste er 8. mai. Paraplyen: Frist i påsken. Fokus på 
samhandling, reportasje fra møter, bilder osv 
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