
       
  

Referat fra styremøte i Hordaland legeforening 
27. mars 2012, Legenes Hus 

 
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt, Tord Moltumyr, nestleder, LSA, Christian Busch, kasserer, 
årsmøtevalgt , Øivind Wesnes, sekretær, Af, Espen Rostrup, redaktør, årsmøtevalgt, Eva Gerdts LVS, Karin Stang 
Volden PSL, Kjell Vikenes Of, Marit Bekkevold YLF, Ingunn Glenjen NAMF 
Forfall: Fridtjof Edland, Nmf 
  
21/12) Godkjenning av referat fra 220212. Korreksjon til sak 14/12: Det bevilges kr 5000 
som støtte til MedHum. Med denne korreksjon, godkjennes referatet. 
  
22/12) Høring: Forslag om endringer i Legeforeningens lover, vedrørende møtetidspunkt, 
søknad fra Nmf om en ekstra representant i Landsstyret, samt fastsettelse av medarrangør for 
landsstyremøtet i 2015.  
Vedtak: 1) Hordaland legeforening melder seg som medarrangør for Landsstyremøtet 2015. 
2) HLF mener at tidsfrist for Landsstyremøtet bør settes til 15. juni.  
3) HLF mener at Nmf ikke bør få en ekstra plass i styret. 
  
23/12) Høring; Landsstyresak - Forslag om endringer av lovenes § 3-2-3, 1. ledd og § 3-6-3, 
2. ledd nr 2 om innføring av spesifikke bestemmelser om samhandling med 
spesialitetskomiteene.  
Vedtak: HLF støtter Sentralstyrets syn om å avvise forslaget. 
  
24/12) Regnskap og revisjon for Hordaland legeforening 2011. Resultatregnskap gjennomgås 
og diskuteres. Balansen undertegnes av styrets medlemmer 
  
25/12) Økonomi og Legenes Hus. Orientering v/Christian Busch. Inntekter på 892.000 i 
2011, opp fra 774.000 i 2010. Utgiftene steg fra 783.000 til 961.000. Forsikringspremien for 
huset har økt relativt mye de senere årene. Huset har ute anbud for utvendig maling av hele 
huset. Regnskapet for legenes hus gjennomgås av styret. Balansen for Legenes Hus 
undertegnes av styrets medlemmer. 
  
26/12) Søknad fra Frampeik; medisinerstudentenes forskningskonferanse i Bergen høsten 
2012. Denne konferansen anses som en viktig arena for nettverksbygging for 
medisinerstudiets forskningslinjer.  
Vedtak: HLF bevilger kr 5000 i støtte, med vilkår om at studentene skriver en rapport fra 
konferansen, med bilde, som skal publiseres i Paraplyen 
  
27/12) Rapport fra internrevisjonen ved Regionale HelseForetak om Avtalespesialister. 
Orientering ved Karin Stang Volden. Konklusjonene i rapporten er i stor grad basert på 
informasjon fra avtalepsykologer og avtalepsykiatere. Noen momenter er gode, og 
praktiserende spesialister bør selv ta opp prioriteringer og reguleringer. Rapporten synes 
ellers å legge opp til økt styring og kontroll fra helseforetaket. HLF tar rapporten til 
orientering. 
  
28/12) Legenes Hus. Opphør av avtale med Det Medisinske Selskab, ny avtale med 
husfondet. Orientering ved leder.  
Styret har mottatt et brev fra Det medisinske selskab der avtalen mellom HLF og Det 
medisinske selskab sies opp. Begrunnelsen er av avtalen er ugyldig pga at pengene som er 
investert i Huset ikke tilhører Det medisinske selskab, men stiftelsen Det medisinske selskabs 



Husfond. Disse pengene er således investert etter stiftelsens statutter. Så lenge pengene er 
investert i Legenes hus, tilhører pengene huset. Men Husfondets styre hevder at hvis huset 
selges, vil 30% av salgssummen gå tilbake til stiftelsen, som har som eneste formål å skaffe 
hus for legene. 
Saken skal vurderes videre, og det må innhentes en juridisk-økonomisk vurdering ved hjelp 
av advokat. 
  
29/12) Orientering fra leder og nytt fra yrkesforeningene. Rapport fra kurskomiteen legges 
fram, og kommenteres kort. Overlegeforeningen melder om kamp om hvilken lønnsmasse 
som skal gjøres gjeldende for beregning av lønnsjustering. 
 
30/12) Paraplyen/ Nettsidene. Neste nummer har frist 1. påskedag: Samhandlingsreformen. 
Neste frist er 8. juni. Ny plattform for nettsidene. Ønsker korrektur fra styrets medlemmer. På 
”min side” på Legeforeningen laster man opp sin profil, gjerne med bilde  
  
11/12) Årsmøtet med seminar den 29. mai. Foredragsholdere/ innledere er på plass. 
Diagnoser/ sykelighet med Silje Mæland, tilknyttet Uni Helse, med PhD om sykmeldinger. 
Videre pro/ con-debatt om primærprofylakse med Terje Pedersen og Gisle Roksund 
S+S tilbyr servering for kr 395 pr couvert for grill og tapas. Det bestilles mat til 150 - 175 for 
servering fra 16.00. Debattmøte fra kl 17.30– 19.30. Årsmøtet fra kl 19.30 
  
Eventuelt 
 
Høring: Policynotat om IT i helsevesenet. Ble lagt fram i dag, blir tatt opp på neste styremøte 
  
 
 
 
Referent: Øivind Wesnes Hordaland Legeforening                                                                                                         
Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   ……….……………………………………..     Tlf leder:   416 16595  


