Referat styreseminar i Hordaland legeforening
23. – 24. januar 2015 på Solstrand hotell
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt. Øivind Wesnes, sekretær, Af, Espen Rostrup, redaktør
årsmøtevalgt, Karin Stang Volden PSL, Tord Moltumyr LSA, Ingunn Glenjen NAMF, Christian Busch, kasserer,
årsmøtevalgt, Aina Nærø Kristensen, Of, Eva Gerdts LVS, Bjørn Husebø Ylf, Kimberly Kleftås Nmf
Forfall: Ingen, fulltallig styre

SAK 01/15) Godkjenning av innkalling og saksliste
SAK 02/15) Godkjenning av referat fra møte 041214
SAK 03/15) Økonomi. Status ved årsskiftet. Lån til Legenes Hus? Den 21. jan 15 hadde både
Legenes hus og HLF relativt dårlig likviditet. De siste møblene til vårt nye møterom er på
vei. Totalt har oppussingen kostet ca 350.000.
SAK 04/15) Kursvirksomhet. Hvilke kurs planlegges? Hvordan kan samarbeid med
kurskomiteen bli bedre. Ønsker vi å holde andre kurs? Kurs sammen med andre arrangement?
Gjest er Anne Laue, anne.laue@meland.kommune.no leder i kurskomiteen, som orienterer.
Kurskomiteen mangler et medlem, som bør være en sykehusspesialist. HLFs styre vil forsøke
å hente fram aktuelle kandidater.
Det har vært usikkerhet om hvilken instans som skal godkjenne de enkelte kurs, men styret
mener det er naturlig at dette gjøres av kurskomiteen, som formelt er en del av HLF.
Kurskomiteen i Hordaland legeforening arrangerer ett kurs; Høstkurset, som går over 15
timer, torsdag til fredag. Dette er emnekurs, og emnene varierer fra år til år. Kurset i 2014
hadde god deltagelse, og gikk med overskudd. I tillegg er HLF arrangør av andre kurs i
fylket, som har hatt egne kurskomiteer.
Grunnkurs i Allmennmedisin er pr i dag en flaskehals, slik at det er nå stort behov for å
arrangere flere slike kurs. Også emnekurs er det behov for.
Man kunne tenke seg at det arrangeres kurs i forbindelse med Årsmøtet og andre faglige/
sosiale arrangementer.
Hvis man har søkt underskuddsgaranti for et kurs, vil et evt overskudd måtte innbetales til
Kursfondene. Hlf har ikke tidligere krevd inn kompensasjon for underskudd ved kurs. I
fremtiden skal det ikke søkes underskuddsgaranti, men på forhånd må man bestemme et
kritisk antall påmeldte for at et kurs skal gjennomføres, og ikke gå med stort underskudd.
Mht allmennlegenes behov for ett års sideutdanning på sykehus, er det pr i dag intet tilbud
om slike stillinger innen de fleste avdelingene på Haukeland sh. Det bør være øremerkede
stillinger for dette behov. Hvem tar det overordnede ansvar for dette?
Regelverket er åpent for at allmennleger kan hospitere ved sykehus, og bør ta kontakt med
sykehusene med sine ønsker. Det er ønskelig at flere benytter seg av hospitering på sykehus.
Kurs i rett takstbruk. Er et godkjent kurs. En kursholder, leder av Møre og Romsdal
legeforening. HLF leder tar initiativ for å arrangere et slikt kurs, og kontakter kursholder

SAK 05/15) Høring: Prioriteringsforskriften. https://legeforeningen.no/Legeforeningenmener/Horinger/Horing--NOU-201412-Apent-og-rettferdig--prioriteringer-i-helsetjenesten-/
Alvorlighetsbegrepet er fjernet. Helsegevinst og helsetap brukes som kriterier. Dette vil si oss
noe om effektiviteten og nytten av et tiltak. Det sees på balansen mellom kostnader og
gevinst. Et viktig problem er mangel på objektive data for å kunne beregne disse faktorene.
Vi antar at prioriteringen må settes på et overordnet nivå, prioritering mellom større grupper,
ikke på individnivå. En slik beregning kan være nyttig for å vurdere nye medikamenter, nye
kirurgiske teknikker osv. Måleverktøyet er komplisert. Det er vanskelig å beregne data for
livskvalitetsår
Mht graderte egenandeler, høres det ut som en fornuftig tanke. Det er også viktig å se på
hvilke nye grupper som burde fritas for egenandeler, pga at det er noen grupper som er
underforbrukere av helsetjenester.
Vedtak: Tord skriver et høringssvar på vegne av styret.
SAK 06/15) Paraplyen. Skal vi fortsette med trykt magasin som tidligere? Andre alternativer?
Kostnad? Hvordan ha redaktørfunksjonen videre?
Annonseinngangen har i mange år vært en utfordring. Porto har økt betydelig de siste år, og
er nå >30000 pr nummer. Nå 4 nummer pr år. Dette koster HLF 15000 pr nummer, 60000 pr
år. Totalkostnad er på ca 200000 pr år når alle utgifter tas med.
To valg; fortsette med papirutgaven, eller en form for elektronisk avis. Paraplyen er en
medlemsavis/ informasjonskanal for HLF styre, og ikke en nyhetsavis.
Redaktøren, Espen Rostrup, slutter i sin stilling fra høsten 2015 og det må da ansettes ny
redaktør. Det foreslås at ledig stilling som redaktør averteres i førstkommende nummer av
Paraplyen. Den bør dessuten utlyses i de kanaler som medisinerstudentene benytter. Styret
ansetter redaktøren. Nåværende redaktør foreslår at Paraplyen fortsatt utgis på papir, med ny
gjennomgang av saken i 2017.
Kostnadene for å gi ut Paraplyen må presenteres for hvert enkelt årsmøte.
Vedtak: Paraplyen fortsetter som papiravis. Stilling som redaktør skal averteres i første
nummer av Paraplyen. Primært ønsker vi et medlem av Legeforeningen som redaktør.
SAK 07/15) HLFs medlemsmøter og sosiale arrangement. Vårt desidert dyreste arrangement
er 17.mai-frokost, som verken har noen faglig eller politisk innhold. Vi har få medlemsmøter
og faglige arrangement. Gjennomgang av pengebruk og strategi. Forslag til nye arrangement?
17. mai-frokosten kostet i 2014 ca 230000, som utgjør ¼ av våre utgifter.
Vedtak: 17.-maifrokosten i 2015 avlyses. Det vedtas også at det ikke skal arrangeres 17.maifrokost i regi av HLF i årene framover. Vedtakene gjøres av et enstemmig styre.
HLF ønsker å arrangere to medlemsmøter pr år med faglig og sosial profil, et om våren i
sammenheng med Årsmøtet, samt et høstmøte.
Juletrefesten i januar har et vesentlig lavere budsjett, og styret vedtar å arrangere dette
fremover.

SAK 08/15) Søknad Mobile meds. Styret påpeker at HLF ikke har noen kriterier for hvilke
saker som skal kunne støttes, og hvilket tak vi må ha for sposorvirksomhet. Dette bør vi
arbeide videre med, og få på plass klare retningslinjer.
Vedtak: Styret er positiv til prosjektet, men finner det rimelig at Mobile Meds også søker
støtte fra de andre lokalforeningene med Nmf-representasjon (Oslo, Sør-Trøndelag og
Troms), da dette er et nasjonalt prosjekt.
Styret bevilger kr 10.000 i støtte
SAK 09/15) Søknad NAMS. Avslås, på formelt grunnlag, da det ligger utenfor
legeforeningens organisasjon.
SAK 10/15) Landsstyremøte 2017
https://legeforeningen.no/PageFiles/195326/Intern%20høring%20%20Fastsettelse%20av%20medarrangør%20for%20landsstyremøte%20i%202017.pdf
Kun hotell Ørnen er aktuelt. Vi har allerede sendt forespørsel til hotellet, og venter på svar.
Dersom vi får positiv respons, vil vi fremme vårt kandidatur. HLF må arrangere en middag
en av kveldene. Kan dette gjøres på Legenes hus, eller blir det for lite?
SAK 11/15) Årsmøte med seminar den 2. juni 2015. Mat fra kl 16.00. Seminar 17.30 og
Årsmøte 19.30. Tema for seminaret?
Vi går inn for: ”Prioriteringer i helsevesenet”. Kvalitetsjusterte leveår vs Tapte leveår.
Aktuelle foredragsholdere som blir nevnt er: Leder for Magnussen-utvalget, Jon Magnussen.
Bent Høie. Jan Abel Olsen. Stener Kvinnsland. Frithjof Nordheim. Camilla Stoltenberg. Erik
Nord.
Styret, ved leder, vil først spørrer: Magnussen, Kvinnsland, Stoltenberg og Høie
Alternativt tema: Forskjeller i forbruk av helsetjenester i Norge. Aktuell innleder er Olav
Førde
SAK 12/15) Orientering fra yrkesforeningene. Utsettes.
SAK 13/15) Møteplan vår 2015:
Styremøter blir: 17. febr, 16. mars, 28. april, alle kl 19.30. Avslutning før sommeren 10. juni
kl 18.00 Leder vil bestille bord ved Cornelius på Holmen. Avreise med båt er kl 18.00, retur
22.30.
SAK 14/15) Styrevalg 2015. Valgkomite: Eirik Vikane og Jana M Hoff. Eivind kan ta
gjenvalg. Espen stiller ikke til valg. Christian er usikker.
Eventuelt
a) Juletrefesten kostet 82.000. Arrangøren, Solveig Hopsnes, trekker seg nå. Styret ønsker å
takke henne av med en liten oppmerksomhet. Man leter etter en etterfølger
b) Frist for neste innlegg til Paraplyen er 20.02.15.

Referent: Øivind Wesnes, sekretær
Hordaland Legeforening: Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen, …………………………..

Tlf leder: 416 16595

