
        
  
Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening 
  21. september 2010 på Legenes Hus 
 

Til stede: Gunnar Ramstad, leder, Christian Busch, nestleder, kasserer, årsmøtevalgt, Espen Rostrup, redaktør, 
årsmøtevalgt,  Øivind Wesnes, sekretær, Af, Tord Moltumyr LSA, Kathe Aase PSL, Einar Svendsen LVS, 
Bjørg Bakke, Nmf, Eivind Solheim YLF, Kjell Vikenes OF, Gro Altenau  Namf 
Forfall: Ingen 
 
31/10) Referat fra de to siste møter, godkjent. 
 
32/10) Universities Allied for Essential Medicine (UAEM) er en studentledet internasjonal 
bevegelse som ble startet i USA i 2001. UAEM ble grunnlagt for å påvirke universitetene til å 
gjøre universitetsforskningen mer tilgjengelig for det globale samfunnet. Stud med Rasmus 
Bakken presenterer. UAEM har en avdeling i Bergen som en underavdeling av Nmf. De 
ønsker å sende to representanter til USA på UAEMs årlige høstkonferanse, og søker 
Hordaland legeforening om kr 14.910 for å dekke sine utgifter. Saken debatteres. 
 Vedtak: HLF styre bevilger kr 14910. Nmf sin styrerepresentant skal ordne det praktiske 
 
33/10) Kurs for tillitsvalgte i Staten, arrangeres av legeforeningen i Riga. Styrets representant 
for LVS, Einar Svendsen, vil delta på kurset, så sant han har anledning  
 
34/10) Forhandlingssituasjonen i yrkesforeningene. Overlegeforeningens styrerepresentant, 
Kjell Vikenes, er forhandlingsleder for sykehusene i Helse Bergen. Han gir styret en 
orientering om forhandlingene, supplert av Ylf og LVS sine representanter.  
Tord Moltumyr fra LSA presenterer kort en oversikt over de nye lover som skal være 
gjeldende for kommunenes helse- og sosialtjeneste. 
 
02/10) Legenes Hus. Kort orientering fra husstyret ved Christian Busch. Det er gode 
leieinntekter, og store oppgaver i tiden fremover. Det er planlagt videre utvendig vedlikehold. 
Det orienteres om forholdet til Det medicinske selskap, og de gjeldende kontrakter og avtaler. 
 
35/10) Styreeminar i januar. Aktuelle tema er Legenes hus, Bedriftshelsetjeneste for 
legekontor, Nye lovverk i kommunehelsetjenesten, samhandlingsreformen 
 
29/05) Paraplyen fortsetter som før.  
 
Evt.  

Unge leger vil ikke søke fastlegehjemler i Bergen, og kommunen ved Karsten Sylta er 
bekymret. Ønsker å arrangere et møte, i samarbeid mellom legeforeningen og Bergen 
kommune, for medisinerstudenter og alle turnusleger i jan/ feb 11 
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