Referat styreseminar i Hordaland legeforening
14. – 15. februar 2014 kl 19.30 på Solstrand
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt,. Øivind Wesnes, sekretær, Af, Espen Rostrup, redaktør,
årsmøtevalgt, Yngvild Skåtun Hannestad vara PSL, Ingunn Glenjen NAMF, Tore Borkhus, vara Nmf, Bjørn
Husebø Ylf, Jana Midelfart, Of
Forfall: Eva Gerdts LVS, Tord Moltumyr LSA, Christian Busch, kasserer, årsmøtevalgt

	
  
Sak 13/14)

Godkjent innkalling/saksliste.

Sak 14/14)

Godkjent referat fra 21.01.14.

Sak 15/14)

Økonomi. Likviditeten er bedret noe siste år. For 2014 ser det ut som vi har
noe bedre økonomisk spillerom enn foregående år.

Sak 16/14)

Det Medicinske Selskab Bergen og Legenes Hus.
HLF har i en tid støttet møtene til DMSB med 5000 kr som kompensasjon for
at de ikke benytter seg av retten til et kontor på Legenes Hus, og at dette
derved kan leies ut. Dette ble formalisert i 2013. Selskabet ønsker nå å utvide
sin drift, og arrangere ekstra månedlige formiddagsmøter for pensjonister.
Deres forventning er fri bruk av LH til alle sine aktiviteter. Leder gjennomgår
saken, og saken debatteres grundig. HLF må komme med en klar policy m.t.p.
dette. Det vil bli avholdt et møte mellom DMS og HLF styrerepresentanter den
10. mars, evt ved at DMS blir invitert på styremøte 11. mars.

Sak 3/14)

Paraplyen. Styrets medlemmer har skaffet noen firmanavn og –adresser som
skal oversendes til Cox ved Geir Karstensen: geir.karstensen@cox.no Styrets
medlemmer kan også sende aktuelt materiale direkte til Karstensen. Han er
mediekonsulent for Paraplyen. Frist for neste innlegg er 21. februar.

Sak 17/14)

Høringer:
1. Høring - forslag til endringer av De etiske regler for leger. HLF anbefaler
at ”barmhjertighet” byttes ut med ”empati” eller ”godhet”.
2. Intern høring – Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase. Hlf
mener at indikasjonene ikke kommer tydelig fram, og at det ikke er tydelig
hvor denne typen behandling skal foregå.
3. Intern høring - Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen.
Den virker godt gjennomarbeidet, og Hlf avgir ingen høringsuttalelse
4. Høring fra Akademikerne: Invitasjon til å fremme kandidater til
Akademikerprisen 2014. Hlf foreslår Amund Gulsvik.

Sak 18/14)
Høring – reservasjonsordning for fastleger. Høringsfristen er satt til 30. april
2014. Hlf mener at saken er godt nok behandlet, og at det er unødvendig å ta saken opp på
nytt ved Landstyremøtet i mai 2014. Vi er enige i at det må være nasjonale retningslinjer.
Alle kommuner har et sørge-for-ansvar når det gjelder lovbestemte rettigheter, også i denne
saken. Det må presiseres at en reservasjonsrett kun gjelder alvorlige samvittighetsspørsmål
vedrørende liv og død.

Sak 19/14)
Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan. Frist 20.03.14.
HLF mener at først og fremst må begrepet ”Sykehus” defineres ut fra faste kriterier (som
akuttberedskap, utdanning av leger i underordnede stillinger, breddekompetanse osv). Alt
som dermed ikke er ”sykehus” må da kalles noe annet; ”sykestue”, ”distriktsmedisinsk
senter” el lignende. Slike institusjoner må defineres om de skal ligge innenfor eller utenfor
spesialisthelsetjenesten. Hlf mener videre at forskning må være en integrert del av
arbeidsoppgaven ved et ”Sykehus”.
Sak 9/14)
Medarrangør av landsstyremøte i 2016? Leder har hatt kontakt med det nye
Hotel Ørnen. De har rikelig kapasitet både mht antall rom, og møtelokaler. Hotellet skal
komme tilbake med et evt tilbud førstkommende uke.
Sak 20/14)

Oppussing/oppgradering av møterom. Leder orienterer fra Husstyrets arbeid.
Legenes Hus skal dekke kostnadene ved denne oppgraderingen, evt skal det
dekkes av Husfondet. Arbeidet er nå i planleggingsfasen, og det skal innhentes
kostnadsoverslag. Leder har sjekket at møbler/ innredning vil koste mellom
30.000 og 150.000.

Sak 21/14)

HLFs sosiale arrangementer. Dette diskuteres grundig. Hva er rimelig å bruke
på dette? Er det riktig pengebruk? Skal det være gratis for alle? Påmelding?
Bør vi arrangere andre medlemsmøter? Juletrefesten koster 60-70000, 17.mai
frokosten koster >200000.
Konklusjon: Vi bør begrense kostnadene, og sette rammer. Vi ønsker å
presisere at arrangementene er åpne for medlemmer og deres familie. Bør vi
presisere at: ”Hlf inviterer til 17. mai frokost medlemmer av Legeforeningen,
med partner og barn.” Musserende vin eller annen alkohol skal ikke serveres.
Foreslår at representant for Hlf styret ønsker velkommen på vegne av
foreningen. På neste styremøte bør vi få en spesifisert oversikt over
enkeltkostnadene ved frokosten i 2013, samt hvordan det organiseres.

Sak 22/14)

Årsmøteseminaret. Aktuelle Tema: Følgende seks tema blir diskutert: 1) ”Mat
for hjernen”. Are Brean, nevrolog, har skrevet kokebok. 2) Hvordan skal
sykehusene møte fremtidens utfordringer? Leger i ledelse. Per Bleikli, direktør
på Ringerike har ideer om dette. Torgeir Bruun Wüller som motdebattant? 3)
Alle tariffavtaler for sykehusleger er oppsagt av arbeidsgiver i nov 2013 ( gjort
via Dagens næringsliv). Vi vil invitere Anne Kari Bratten, leder i Spekter, En
sykehusadministrator/ medisinsk fagdirektør fra Helse Bergen, evt en politiker,
samt Hege Gjessing? 4) Heroin-utdeling, med Ola Jøsendal 5) Over halve
helsebudsjettet blir brukt på behandling av pasienter de siste 6 mnd av livet. 6)
Store sosiale forskjeller i helse.
Diskusjonen ender med følgende prioritering: A) Tariff/ arbeidstid med Anne
Kari Bratten B) Ledelse/ sykehusenes fremtid med Per Bleikli.

Sak 23/14)

Nytt fra yrkesforeningene.
Nmf: Fortsatt mye jobb med turnus. Hlf støttet Nmf sitt ball, med tanke på at
det skulle rekruttere medlemmer. Hlf styre etterlyser medlemstatistikk. Pr i dag
er 80% medlemmer, målet er 95%
Ylf: Vil utfordre Helse Bergen på å satse på El-biler. Generelt vanskelige
parkeringsforhold for pasienter og ansatte. Tillitsvalgtstrukturen på sykehus
må være fleksibel, ut fra størrelse på avdelingen. Igjen sak med gravid som har
blitt utsatt for forskjellsbehandling, som ser ut til å ha løst seg.
Namf: Lite saker, tross turbulens på visse arbeidsplasser.

Af: Innmeldt lønnsforhandlinger fra Ullensvang.
Hlf styre anbefaler de tillitsvalgte om å delta aktivt i utforming av den nye
legevakten. Helse Bergen er tungt inne i planleggingen.
PSL: Har deltatt i flere intervjuer i forbindelse med tildeling av
spesialisthjemler. Det er fortsatt ikke etablert nye hjemler. PSL ønsker at Helse
vest gjør en analyse om fremtidig behov for avtalespesialister. Dette er gjort i
andre regioner, og departementet har gitt signaler om å styrke denne tjenesten.
Det er planlagt LIS-stillinger innen avtalepraksis, og dette er under pilotering.
Of: Forhandlinger om tariffavtale. Flere vanskelige personalsaker. De jobber
med organisering av den nye mottaksklinikken.

Sak 24/14)

Møteplan for våren. Marsmøtet flyttes fra 18. til 11. mars. Så møte 29. april.
Årsmøte 27. mai. Junimøtet settes i april.

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

Tlf leder: 416 16595

