
       
  

Referat arbeidsmøte i Hordaland legeforening 
Solstrand 18. og 19. jan 2013 

 
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt,, Christian Busch, kasserer, årsmøtevalgt , Øivind Wesnes, 
sekretær, Af, Marit Bekkevold YLF, Karin Stang Volden PSL, Turid Thune  Of, Ingunn Glenjen NAMF, Tord 
Moltumyr LSA, Espen Rostrup, redaktør, årsmøtevalgt,  Yi Hu Ni Nmf  
Forfall: Eva Gerdts LVS.  
 
01/13) Godkjenning av referat fra 04.12.12. Godkjent uten merknader 
  
02/13) Orientering fra yrkesforeningene 
LSA: Akuttsenger i kommunene. Lovpålagt fra 2016. Ni kommuner i Nord-Hordland, i 
samarbeid med HDS, jobber med dette nå, og vil sende en søknad til departementet. Det 
medisinske tilbudet skal være like godt som på sykehus. Hvilke arbeidsvilkår skal gjelde 
legene? Aktuelle pasienter skal være diagnostisk avklart. 
Det kan påløpe utgifter for tillitsvalgte i saksprosessen, som må dekkes av HLF. LSA sin 
representant, Tord Moltumyr, koordinerer dette videre. 
  
03/13) Legenes Hus. 
Det refereres fra møte med Det Medicinske Selskab i Bergen. Hordaland legeforening vil 
dekke leie av lokaler for DMSB sine møter. Dette betales til Søtt og Salt. Møtet ble holdt i en 
god tone, med full enighet om videre samarbeid. 
Investeringer: Nye parkeringsplasser. Arbeidet begynner i jan/ feb 13. Kontrakt er inngått. 
Den neste store investeringen blir oppussing av auditoriet. 
Det diskuteres på et prinsipielt plan om HLF bør eie dette huset. Med nåværende drift og 
vedlikeholdsoppgaver, gir huset ingen inntekter til foreningen. Men styret mener at huset er 
identitetskapende, og verdifullt for medlemmene. Et eksepsjonelt godt fremmøte 17. mai og 
på juletrefesten viser dette. Videre blir huset flittig brukt av medlemmene ved 
doktorgradsmiddager og andre private arrangementer. 
  
04/12) Kursvirksomhet, lokalforeningens ansvar. 
Det er kommet opp en mulig løsning hvor foreningen sentralt igjen kan ta på seg endel av den 
økonomiske biten. Det diskuteres forskjellige løsninger og muligheter i forbindelse med kurs, 
både praktisk og økonomisk. 

Alle kurs for spesialister arrangeres av universitetene og fagmedisinske miljøer. Men kurs for 
allmennleger arrangeres lokalt, f eks Vossakurset, ledes av Cecilia Sætre, og Solstrandkurset 
av Knut Wensaas. Kurskomiteen bør få et hovedansvar for alle kurs, og HLF må få full 
kontroll av kursprogram og økonomi. Hordaland har en kurskoordinator i full stilling som 
organiserer mye av det rent praktiske. 

Solstrandkurset arrangeres av Allmennlegeforeningen og Norsk forening for Allmennmedisin 
og er dermed ikke et kurs som HLF skal ha ansvar for. Mht Vossakurset er forholdene pr i 
dag uklare.  

05/13) Medlemsarrangementer.  
HLF betaler husleie for Det Medicinske Selskab. Deler av huset står da tilgjengelig. Kan vi 
ha nytte av dette? Skal vi øke medlemsarrangementene/ legge til nye? Vi ser nå ingen ønsker 
eller behov for dette. 
  



06/13) Ny turnustjeneste.  
Forslaget kom 1. desember. Søknadsbasert. Autorisasjon før turnus. Obligatorisk del av 
spesialisering. Søknadsportalen kommer i februar, med start 1. mars 2013. Sykehusene velger 
selv hvem de ansetter. De minst attraktive plasser legges ut først, så kommer de mer 
attraktive senere. Det er ikke avklart hvordan kommunene skal ansette turnusleger. 
  
07/13) Spesialistutdannelse og resertifisering. Orientering ved Turid Thune.  
Emnet er til behandling i Legeforeningen nå, og skal legges fram til Landsstyret i juni 2013. 
Faglig oppdatering er essensielt, og det må være arbeidsgivers plikt å legge til rette for dette. 
Samtidig må praktiserende spesialister også få dette tilrettelagt. Det er lagt fram et forslag om 
en grunnutdanning av alle indremedisinere og kirurger på hhv 2 og 3 år, etterfulgt av 
grenspesialisering   
 
08/13) Årsmøteseminar.  
Start med bespisning og årsmøter for underforeningene kl 16. Seminar kl 17.30 og Årsmøte 
med valg kl 19.30 Tema: Den nyeste kunnskap om kosthold og trening, mulig med relasjon 
til Stortingsmelding om folkehelse. Foredragsholdere diskuteres. Espen Rostrup og leder 
kontakter aktuelle kandidater. Christian Busch bestiller lokaler hos Søtt og Salt. Styret setter 
en kostnadsramme på 60.000. Annonsering via SMS og i Paraplyen 
  
09/13) Møtedager for våren 2013. 
19.02.13 kl 19.30 
19.03.13 kl 19.30 
30.04.13 kl 19.30 
11.06.13 kl 18.00 Kanskje middag på Cornelius på Holmen 
 
Evt: 
Deadline Paraplyen 25. jan 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
Referent: Øivind Wesnes Hordaland Legeforening                                                                                                         
 
Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   ……….……………………………………..     Tlf leder:   416 16595  


