
        
 
Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening 
        16. februar 2010 på Legenes Hus 
 

Til stede: Gunnar Ramstad, leder, Christian Busch, nestleder, kasserer, årsmøtevalgt, Øivind Wesnes, sekretær, 
Af, Eivind Solheim YLF, Gro Altenau Namf, Tord Moltumyr LSA, Kjell Vikenes OF, Espen Rostrup, redaktør, 
årsmøtevalgt, Kathe Aase PSL, Bjørg Bakke  NMF, Eva Gerdts Vara LVS 
Forfall: Einar Svendsen LVS  
 
12/10) Referat fra styremøtet 15.01.10. Godkjent 
 
29/05) Paraplyen, hjemmesider. Usikre annonseinntekter kan forsinke utgivelsene 
 
02/10) Legenes hus. Christian orienterer. Det jobbes med oppussing av toalettene i 
underetasjen. Anbudet ble på kr 539.000, inkl toalett i 1. etg og reparasjoner på kjøkken. Søtt 
og salt har ny bestyrer fra 1. mars, samt vil ansette ny markedsfører senere. Styret får tilsendt 
en oversikt over foreningens økonomi. 
 
13/10) Referat fra møter mellom representanter fra sentralstyret, lokalavdelinger og 
regionsutvalg 3. febr 2010. Tema var oppgavefordeling og økonomi. Kathe etterlyser PSL, 
som synes å være glemt i referatet. 
 
14/10) Søknad fra Medisinerstudentenes humanitæraksjon. Styret vedtar å be om en bedre 
utformet søknad med budsjett. Bjørg Bakke tar saken opp med MedHums ledelse 
 
10/10) Høringssak: Revisjon av regler for legeforeningens forhandlingsvirksomhet. Frist 
010310. Styret avgir høringssvar, forfattet av Kjell Vikenes. 
 
15/10) Høringssak: Endring av forretningsorden for Landsstyremøtet. Frist 010310. Styret 
støtter intensjonene med å stramme inn møtedisiplinen, og støtter legeforeningens 
endringsforslag. 
 
Eventuelt. 
 
1) Leder: Helseministeren takket nei til vårt seminar. Vi har nå invitert Erna Solberg med 
svarfrist 28. feb 2010. Venter på svar. Vil da invitere ledelse i Helse Vest og sentrale 
tillitsvalgte i legeforeningen. Avventer med å invitere styrene fra Rogaland og Sogn og 
Fjordane til programmet er klart 
 
2) Eva Gerdts, LVS: Møte i regi av LVS om prinsippene for ”dobbeltløp” der man samtidig 
får en PhD og en ferdig spesialitet. Nasjonal Samarbeidsgruppe (NSG), hvor direktører i 
Helseforetak, dekaner ved de medisinske fakultet og representanter fra HOD møtes, vedtok i 
2009 to slike stillinger ved hvert helseforetak. Det er et problem at stillingene kun går over 7 
år, og det er for knapp tid, med mindre kandidaten har noe tellende tjeneste i spesialiteten fra 
før. LVS er skeptisk til legeforeningens håndtering av saken. LVS var ikke konsultert. Viktig 
å stå fast på prinsippet om dobbeltstillinger, men krav til innhold i tjeneste inklusiv 
minstekrav til vakttjeneste osv. må defineres spesielt for denne type stilling, og ikke overlates 
til tilfeldige avdelingssjefer i Helseforetakene. 
 
3) Eivind Solheim, YLF: Trinn-1-kurset. 34 deltagere, 8-9 fra Of, resten fra Ylf. Godt kurs. 
Utgift 56.000. Regningene betales av Hlf, som søker refusjon fra OU-midlene 



 
4) Neste møte 16. mars. 2010  
 
Referent: Øivind Wesnes 
Hordaland Legeforening                                                                                                         
Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   ……….……………………………………..     Tlf leder:   913 28 445 


