Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening
30. november 2010 på Legenes Hus
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, Christian Busch, nestleder, kasserer, årsmøtevalgt, Espen Rostrup, redaktør,
årsmøtevalgt, Øivind Wesnes, sekretær, Af,, Kathe Aase PSL, Bjørg Bakke, Nmf, Kjell Vikenes OF, Eivind
Solheim YLF, Eva Gerdts, vara LVS, Kristin Cotta Schønberg, vara LSA
Forfall: Gro Altenau Namf, Einar Svendsen LVS, Tord Moltumyr LSA

39/10) Referat fra styremøtet 2. november 2010. Godkjent
02/10) Legenes Hus. Husstyrets økonomi, v Christian. Året har vist god drift, med akseptabel
inntjening, men også en del vedlikeholdsutgifter. Alle lokaler er utleid. Planlagt utvendig
vedlikehold våren 2011, maling og utskifting av råtne bord.
40/10) Gunnar Ramstad gir en orientering fra møtet med Steinar Fosse i Det Medicinske
Selskab. Man ser for seg flere måter hvordan Selskabet og Hordaland legeforening kan
samarbeide i årene fremover, så vel økonomisk som praktisk.
41/10) Gunnar Ramstad gir et kort referat fra møte med Søtt og Salt. Samarbeidet er preget
av en meget positiv tone, med uttalt vilje til samarbeid og vilje til problemløsing.
38/10) Lederseminar 16. og 17. november i Oslo. Gunnar Ramstad refererer. Hovedtema for
seminaret var Samhandlingsplanen og de 2 Lover for kommunehelsetjenesten. Den nye
Folkehelseloven har mange positive elementer. Ny Helse- og omsorgslov er gjennomgått av
Legeforeningens sentralstyre, og foreningen er helt klare på lovens svakheter, spesielt på
fordelingen mellom det faste drifttilskuddet og ytelsesbasert honorar (mellomlegg og takster)
for fastleger. Videre står vi fast mot en økning av kommunalt pliktarbeid utover de gjeldende
7,5 timer pr uke. Fastlegene må godta økt rapportering, forutsatt at rapporteringene er
praktiske, og kan trekkes ut fra våre datajournaler. Dnlf hadde en grundig gjennomgang og
det var stor enighet om foreningens planlagte høringssvar. Det er helt åpenbart at det ikke er
nødvendig med egne høringssvar fra Hordaland legeforening.
42/10) Modell for fremtidig lokalforeningsøkonomi. Gunnar orienterer. Et utkast er lovet i
jan/ feb 2011. Grunnpakke til alle fylker, tillagt et visst per capita-tilskudd, toppes av en
frivillig kontingent vedtatt av fylkets årsmøte
Eventuelt:
1) Lønnskonflikt på Stord. Gunnar Ramstad stiller fra HLF
2) Hjemmel for ny spesialist debatteres. PSL og Af sine representanter avgir svar til
Helse Vest
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