
       
  

Referat fra styremøte i Hordaland legeforening 
7. mai 2012, Legenes Hus 

 
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt, Christian Busch, kasserer, årsmøtevalgt , Øivind Wesnes, 
sekretær, Af, Espen Rostrup, redaktør, årsmøtevalgt, Eva Gerdts LVS, Karin Stang Volden PSL, Marit Bekkevold 
YLF, Ingunn Glenjen NAMF, Fridtjov Edland, Nmf 
Forfall: Kjell Vikenes Of, Tord Moltumyr, nestleder, LSA 
 
31/12) Referat fra styremøte 27.03.12. Godkjent, med korreksjon fra Karin Stang Volden 
  
32/12) Oppnevning av tillitsvalgtsrepresentant til styringsgruppen for prosjektet "Bedre 
samhandling med sykmeldere - NAV Hordaland".  Forutsetning er at møtene holdes i 
kontortiden med praksiskompensasjon. HLF styre vil anmode LSA å stille med representant. 
Også Af sine fylkestillitsvalgte vil bli forespurt. Leder har fått informalsjon om at første møte 
skal holdes 21. mai kl 14 – 16. 
  
33/12) Oppnevning av vararepresentant for leder HLF til Regionsutvalg Vest.  
Vedtak: Styret oppnevner Espen Rostrup  
  
34/12) Årsmelding for styret 2011-2012 presenteres. 
  
35/12) Budsjett HLF 2013 presenteres og blir diskutert. Årsmelding og budsjett skal legges 
frem for årsmøtet. 
  
36/12) Høring. Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet. Legeforeningen har 
forfattet et godt høringssvar. Norsk nevrologisk forening har også skrevet et godt innlegg. 
HLF styre kommenterer følgende: Kvalitetsindikatorer bør ha faglig forankring. 
Reinnleggelser bør inn som en kvalitetsindikator. Resertifisering kan også være en 
kvalitetsindikator. Leder vil skrive et kort høringsvar på vegne av HLF 
  
37/12) Høring. Utkast til policynotat om IT i helsevesenet.  
HLF styre kommenterer følgende: Man bør tilstrebe nasjonale standarder, god 
brukervennlighet og effektiv tidsbruk. Dagens situasjon er ikke tilfredsstillende, pga 
ineffektivitet og dårlig brukervennlighet i systemene. Leder ønsker flere innspill om denne 
saken, og ønsker å skrive en høringsuttalelse 
  
38/12) Forespørsel fra psykologstudent om forskningsoppgave; ønsker en liste over 
epostadresser til alle Bergens, evt Hordalands, allmennleger. Dette avslås. Hun anbefales å 
bruke vanlig post, evt kan kanskje Eyr brukes. 
  
39/12) Landsstyremøtet 2012.Hordaland legeforenings 2. representant, Espen Rostrup, har 
meldt forfall. Verken Karin S Volden eller Christian Busch kan stille. Styret forsøker å finne 
en god representant til å fylle den ledige plassen. 
  
28/12) Status Legenes Hus, Husfondet og Det medisinske selskab. Husfondet har et styre som 
er utpekt av Det medisinske selskab. Leder: Hans Kristian Bakke. Det presiseres at HLF sin 
gjeld på huset er til Husfondet, og ikke til Det medisinske selskab. Det ligger fore et forslag 
til kontrakt mellom HLF og Husfondet. Husfondet vil da få en eierandel på 30% av husets 
verdi. Dersom husfondet legges ned, vil HLF eie huset alene, men der 30% av husets verdi er 



bundet til hus for leger. Leder har styrets tilslutning til å undertegne en slik avtale med 
husfondets styre. 
  
11/12 Årsmøte og årsmøteseminar tirsdag 29. mai. Innkalling er i trykken. Skal videre 
utsendes innkalling pr SMS . Leder spør Gunnar Ramstad om å lede møtet. Referenter blir 
Øivind Wesnes og Christian Busch. Programmet for seminarer er klart. Møtestart 17.30. 
Årsmøtestart 19.30 
 
Eventuelt 
 
Øivind Wesnes, Allmennlegeforenningen, presenterer brev fra Af leder, sentralstyremedlem 
Trond Egil Hansen, der det advares mot mulig økt behov for praksiskompensasjon til 
tillitsvalgte fastleger. Dette skyldes arbeid med den nye fastlegeforskriften, spesielt i form av 
forhandlingsmøter med kommunene.  
Wesnes søker, og innvilges praksiskompensasjon for en hel dag, pga Af-arbeid i Larvik den 
9. mai 12. (Legeforeningen sentralt dekker P-komp for 8. og 10 mai.) 
 
 
 
Referent: Øivind Wesnes Hordaland Legeforening                                                                                                         
Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   ……….……………………………………..     Tlf leder:   416 16595  


