
       
  

Referat styremøte i Hordaland legeforening 
19. mars 2013 kl 19.30 i Legenes Hus 

 
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt,, Christian Busch, kasserer, årsmøtevalgt , Eva Gerdts LVS. Øivind 
Wesnes, sekretær, Af, Ingunn Glenjen NAMF, Marit Bekkevold YLF, Karin Stang Volden PSL, Tord Moltumyr 
LSA, Espen Rostrup, redaktør, årsmøtevalgt  
Forfall: Jana Midelfart, Of, Yi Hu Ni Nmf 
 
17/13) Godkjenning av innkallelse og referat fra 19.02.2013-  
  
18/13) HLF Økonomi. Kasserer Christian Busch orienterer. Kontoutskrift blir presentert 
  
19/13) Søknad om støtte til sommerutveksling, NMF. Avslås. 
  
08/13) Årsmøte og seminar. Det skal være valg og valgkomiteen må informeres om at både 
leder, kasserer og redaktør stiller til gjenvalg.  
Program for Årsmøteseminar 28. mai 2013. Leder orienterer. 
Tema for neste nummer av Paraplyen: Trening og kosthold. 
  
Høringer/Landsstyresaker: 
  
20/13) Intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i 
sykehuspolitikken – Espen Rostrup orienterer.  
Dette er Sentralstyret sitt arbeid. Legeforeningens politikk presenteres i statusrapporter. 
Målgrupper: Politikere og medier, samt foreningens medlemmer.  
Statusrapporten har fem kapitler. De to første sidene er en oppsummering. Foreningen mener 
at vi trenger en nasjonal sykehusplan, med langtidsperspektiv. 
Rapporten gir en beskrivelse av sykehusenes struktur, den nye infrastrukturen og det faglige 
miljø. Den påviser så vel et kvalitetsproblem som et rekrutteringsproblem. Det anbefales at 
ledere skal være leger. Den økende byråkratiseringen kritiseres. 
Norge ligger under gjennomsnittet for OECD-landene mht helseutgifter, med lavest vekst av 
alle. Rapporten tar opp det store behovet for nybygging, samt rehabilitering av bygninger og 
utstyr. 
Konklusjon: en ganske god statusrapport. 
Espen Rostrup forfatter et høringssvar 
  
21/13) Intern høring - Rapport om tillitsvalgtopplæringen - Økonomimodeller – Leder 
Eivind Solheim orienterer. 
Lokalforeningen har ansvar for kursing av kommunale tillitsvalgte, men vi savner 
økonomiske konsekvensanalyser. Det skal være et Forhandlingsutvalg utgående fra 
lokalforeningen, som skal bistå tillitsvalgte i kommuner <20000. 
Leder vil se på saken, og lage en høringsuttalelse 
  
22/13) Landsstyresak - endring av spesialistreglene i onkologi. 
HLF støtter forslaget fra Sentralstyret. 
 
23/13) Landsstyresak - Fremtidig spesialitetsstruktur – Leder Eivind Solheim orienterer  
Forslaget er i støpeskjeen. Forslaget er i utakt med resten av Europa og i konflikt med 
sykehusstrukturen i Norge. Eva Gerdts, LVS, er svært kritisk til strukturen for kardiologien 
og anbefaler et tydelig høringssvar om dette.  



Eva Gerdts og Eivind Solheim vil samarbeide om et høringssvar 
  
24/13) Landsstyresak - legespesialistenes etterutdanning - Karin Stang Volden orienterer.  
Det går i retning av å gjøre etterutdanning av spesialister obligatorisk. HLF støtter dette 
prinsippet, men vil sterkt presisere arbeidsgivers, og myndighetenes, økonomiske og 
praktiske ansvar. Tiden er ikke moden for å legge inn krav om resertifisering. 
Karin Stang Volden vil forfatte et høringssvar 
 
25/13) Landsstyresak  - Reservasjonsadgang, rapport fra arbeidsgruppe –Ingunn Glenjen 
orienterer. 
Hun vil også skrive en uttalelse 
  
26/13) Landsstyresak - innføring av spesifikke bestemmelser om samhandling med 
spesialitetskomiteene – Øivind Wesnes orienterer 
HLF støtter Sentralstyrets uttalelse 
 
27/13) Landsstyresak - om nedleggelse av regionsutvalg -  Tord Moltumyr orienterer 
 HLF mener fortsatt at Regionsutvalgene bør legges ned 
 
28/13) Landsstyresak - om Leger i spesialisering – medlemskap i fagmedisinske foreninger –
Marit Bekkevold orienterer. 
 YLF mener at Leger i spesialisering også bør ha obligatorisk medlemskap i fagmedisinske 
foreninger. Marit Bekkevold skriver en høringsuttalelse om at HLF støtter forslaget fra 
Sentralstyret. 
 
29/13) Landsstyresak - Omdanning av spesialforening til fagmedisinsk forening for 
spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin – Eva Gerdts orienterer. 
 HLF anser saken som en ren formalitet og gir ingen høringsuttalelse. 
 
30/13) Landsstyresak - om fjerning av overgangsregel – Eivind Solheim orienterer 
 HLF avgir ingen uttalelse 
 
31/13) Landsstyresak - Overføre ansvar for praksiskompensasjon for avtalespesialister som 
deltar i tildeling av spesialisthjemler – Karin Stang Volden orienterer 
 HLF støtter forslaget fra Sentralstyret. 
 
32/13) Landsstyresak - valg av varamedlemmer til valgkomiteen - innstilling – Eivind 
Solheim orienterer. 
Saken virker helt ukomplisert, og HLF gir ingen høringsuttalelse.  
 
33/13) Landsstyresak - Vilkår for godkjenning for spesialforeninger – Eivind Solheim 
orienterer. 
Forslaget fra Sentralstyret støttes, og HLF gir ingen høringsuttalelse. 
 
Eventuelt  
 
34/13) De nye regler om Lokalforeningenes ansvar for kursavvikling, spesielt mhp økonomi. 
Kurskomiteen i Hordaland, ved Øyvind Åsebø og Anne Laue, møter og orienterer.  
 
1) ”Vossakurset”. Leder har vært i kontakt med Cecilia O. Sæthre, kursleder, Dette har vært 
arrangert i mange år, og det siste er avholdt 25.02.13 – 01.03.13. Det er budsjettert med et 
overskudd, men regnskapet foreligger ikke enda.  



 
2) ”Høstkurset” arrangeres hvert år, med forskjellig tema hver gang. I 2012 hadde dette dårlig 
søkning, og gikk med underskudd 
3 og 4) Kurs i akuttmedisin to ganger pr år, det siste var i desember 2012, og neste i mai 2013 
 
Kurskoordinator Tove Hellem er ansatt av DNLF og UiB. Hun administrerer alle kurs, 
inntekter og utgifter.  
 
HLF må sikre seg at søknad om underskuddsgaranti blir sendt til DNLF sentralt for hvert år.  
Alle fakturaer må merkes med kursnummer.  
HLF bør utarbeide en instruks for kurskoordinator. 
 
 
 
NB NB NB: NY MØTEDAG FOR STYREMØTE:  
NESTE STYREMØTE BLIR  MANDAG 29. APRIL 2013 
 
 
 
 
 
 
Referent: Øivind Wesnes Hordaland Legeforening                                                                                                         
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