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 Årsmelding for Hordaland legeforening 2016-2017 

 

Melding om styrets arbeid.   

 

 

Styret, som ble valgt for 2 år fra 01.09.2015, har i foregående arbeidsår bestått av:   

Leder: Gunnar Ramstad  

Nestleder: Aina Nære Kristensen (OF)  

Kasserer: Tord Moltumyr (LSA)  

Sekretær: Øivind Wesnes (AF)  

Karin Stang Volden (PSL)  

Christopher Elnan Kvistad (YLF)  

Anne Kristine Jordal (NAMF)  

Sofie C D Haug (NMF)  

Rune Grønseth (LVS).   

Anne Laue (Årsmøtevalgt)  

Kimberly Martine Kleftås (Årsmøtevalgt)  

  

Årsmøtevalgte delegater til legeforeningens landsstyre er:  

Gunnar Ramstad og Tord Moltumyr  

 

Styret har i siste periode hatt 10 styremøter. Vi har hatt arbeidsmøte over 2 dager i januar 

2017. Styremøtene holdes som regel i legenes Hus.  

53 saker er behandlet, deriblant er det gjennomgått en del høringssaker og HLF har avlevert 

høringssvar i noen av disse.    

 

Medlemstall:  

Det var pr 1. mai 2017 følgende medlemsmasse i Hordaland Legeforening:   

HLF:   3113 (2996)  970 av medlemmene er mellom 30 og 39 år, største gruppe.  

OF:       941  

YLF:    1106  

AF:       620  

LVS:     173  

PSL:     148  

LSA:       82  

Namf:   43   
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Andre aktiviteter:  

Leder og nestleder har deltatt på 2 dagers seminar for fylkesledere og regionutvalgsledere i 

november 2016, i regi av legeforeningen.  Leder har også deltatt på Dnlfs lederseminar og 

helsepolitiske dager i Oslo i januar 2017.  Styrets medlemmer, Øivind Wesnes, Karin Stang 

Volden og leder deltar i halvårlige møter med ledelsen i NAV/Helfo.  

I november 2016 holdt HLF seminar i legenes Hus om alkohol og alkoholvaner, med 

interessante innledere.  Det var godt fremmøte og god debatt.   

Foreningen avholdt juletrefest for medlemmer og barn/barnebarn i januar.  

  

Enkeltsaker av større viktighet i siste arbeidsår:   

1. Administrasjonskonsulent i Hordaland Legeforening. Etter en lengre 

planleggingsprosess har styret tilsatt Therese Sæbøe Strand som 

administrasjonskonsulent for HLF. Hun vil arbeide i Legenes Hus og skal utføre en 

rekke oppgaver for styret.  Med dette sikrer styret en mer aktiv og kontinuerlig 

funksjon i foreningen. Vi ser hvor sårbare vi er uten kontinuerlig arkiv og 

overføringsrutiner. Mye informasjon forsvinner med tillitsvalgte og valgperioder. 

Dokumenter og avtaler går tapt og dette håper vi nå å rette på, i betydelig grad. Hun 

skal støtte styrets arbeid, være sekretær for Regionutvalg Vest, samarbeide med 

kurskomitè, avhjelpe Husstyret for Legenes Hus, og være bindeledd mot 

medlemmene. Med denne funksjonen har HLF fått ny mailadresse og tlf. nummer. Vi 

regner også med at HLF sine hjemmesider med dette vil bli mer aktive, og kan tilby 

medlemmene bedre service. Hennes stilling er finansiert over HLF sitt budsjett, med 

noen overføringer fra Regionutvalgets budsjett og overskudd fra Legenes Hus.   

 

2. Sykehusstreiken. Våre medlemmer i sykehussektor hadde høsten 2016 den lengste 

sykehusstreik på mange år. Det er var en kamp for kollektive rettigheter, og fikk stor 

støtte fra resten av fagbevegelsen. Våre medlemmer på sykehus bar denne byrden, 

og oppnådde stort gjennomslag og forståelse i media og samfunnet ellers. Det er nå 

en pågående arbeidsrettssak om resultatet av streiken, og utfallet er uvisst. Det 

synes imidlertid helt klart at man ikke hadde noe valg i denne saken. Det var ikke 

mulig for våre medlemmer å godta angrepet på kollektive rettigheter. Våre 

medlemmer i Hordaland viste stort engasjement både i innlegg i pressen, 

demonstrasjoner og møter.  Denne streik kostet foreningen omtrent 25.5 mill., men 

ved solidarisk innbetaling av kr 900,- fra alle medlemmer i Dnlf er over 22 mill. av 

dette dekket inn.   
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3. Styret har støttet redaktøren i Paraplyen i ønske om å skifte utgiver av Paraplyen.  Vi 

sa opp vår avtale med tidligere utgiver og har inngått avtale med nye utgiver. Det var 

en smule uro rundt oppsigelse av avtalen, men dette er gått i orden, og styret er 

meget tilfreds med hvordan Paraplyen nå fremstår. Redaktøren møter, som tidligere, 

på alle styremøter og arbeidsseminar.  

 

4. Alis-Vest prosjektet, som innebærer 5-årig «blokk-utdannelse» hvor nye fastleger ila 

5 år er garantert å få gå gjennom nødvendig program for å oppnå spesialitet i 

allmennmedisin, er i gang. Prosjektet drives av Bergen kommune og legestillinger 

fordeles på flere kommuner og Hordaland og Sogn/Fjordane. Disse legene får fast 

lønn, garantert veiledning og sykehusår, og man håper på god effekt på rekruttering 

av leger. Legeforeninger er ved leder i HLF representert i styringsgruppen.   

 

5. Regionutvalg Vest er i drift igjen. Under ledelse av overlege Janne Kristine 

Bethuelsen fra Stavanger har utvalget hatt sitt første møte i Bergen 17. april, og det 

er berammet nytt møte i Stavanger høsten 17 for å møte ledelsen i Helse Vest.  

Vår konsulent Therese S. Strand er sekretær for utvalget.   

 

6. Legenes Hus.  Driften av legene Hus går med samme samarbeidspartner, Søtt/Salt, 

og det vises til gjennomgang av årsregnskap for huset. Det er i siste år ikke gjort 

vesentlige investeringer i huset.  Vi håper vår konsulent kan avlaste Husstyret noe 

med mer merkantile funksjoner og rutineoppgaver.    
  

 
Bergen                   , 2017 

Styret i Hordaland legeforening 
 

_______________________     __________________     ___________________________ 

Gunnar Ramstad                         Aina Nærø Kristensen       Karin Stang Volden  
styreleder                                     nestleder                             styremedlem  
 

_______________________     ___________________     __________________________ 

Rune Grønseth                             Tord Moltumyr                    Øivind Wesnes 

styremedlem                                kasserer                                sekretær 

 

_______________________      ___________________    __________________________ 

Anne Kristine Jordal                    Anne Laue                            Kimberly Martine Kleftås             
styremedlem                                styremedlem                       styremedlem 

 

_______________________      ___________________      
Sofie C D Haug                             Christopher Elnan Kvistad   
styremedlem                                styremedlem 7 
 


