
       
  

Referat styremøte i Hordaland legeforening 
27. mai 2014 kl 19.30 i Legenes Hus 

 
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt. Øivind Wesnes, sekretær, Af, Espen Rostrup, redaktør 
årsmøtevalgt, Karin Stang Volden PSL, Tore Borkhus vara NMF, Bjørn Husebø Ylf, Tord Moltumyr LSA, 
Ingunn Glenjen NAMF,  
Forfall: Eva Gerdts LVS Christian Busch, kasserer, årsmøtevalgt, Jana Midelfart, Of, 
	  
	  
Sak 45/14) Nytt årsmøteseminar og årsmøte i september. Endring av tema/foredragsholdere? 
Nytt program. Foreslått møtedag: Tirsdag 23. sept. Mat fra kl 16.00. Seminar 17.30. Årsmøte 
19.30  
Aktuelle tema: 
a) Spiser vi sunt på andres bekostning? Eat-organisasjonen. Gunhild Stordalen. Leder 
kontakter henne via Hege Gjessing. Mat og bærekraftig produksjon internasjonalt. Dyrefor. 
Er sunn mat uetisk mat? Birger Svihus, inst for biomedisin, kontaktes av Espen Rostrup. 
Sosiale ulikheter innen helse. Kostholdsperspektivet. Er det umoralsk å spise sunt?  Senter for 
Internasjonal helse? Øystein Olsen har drevet et sykehus i Tanzania. Konflikten å brødfø en 
hel verden vs overutnytte kapasitet for matproduksjon. Sosial ulikhet i Norge også mht 
ernæring og helse? Sosialmedisiner el samfunnsmedisiner. Tord Motumyr sjekker 
mulighetene  
Stikkord:  
Kan vi brødfø jorden uten å ødelegge den? 
Mat - Årsak til sosiale ulikheter i Norge? Årsak eller symptom? Skolemat 
Finnes et bærekraftig og sunt kosthold? 
Spiser vi sunt på andres bekostning? 
 
b) Kommunehelsetjenesten el Nasjonal sykehusplan. Legevakt. Eutanasi. 
 
c) ”Mat for hjernen”. Are Brean, nevrolog, har skrevet kokebok. 
 
Styret går inn for alternativ a) Spiser vi sunt på andres bekostning?   
 
Sak 46/14) Befaring av møterom, planlegging av møblering m.m. Karin Stang Volden 
presenterer mulighetene og viser fram en del møbler 
 
Eventuelt: 
  
Hva skjer på sykehusene, orientering ved Bjørn Husebø, Ylf. Tilspisset klima. Spekter sa opp 
avtalene i sept 13. Spekter vil styre legenes arbeidstid. Spekter og DNLF møttes medio mai 
14. Spekter kommer med krav om hva de ønsker å endre i avtaleverket. DNLF ønsker å flytte 
vernebestemmelsenes vide unntak fra arbeidsmiljøloven ned på foretaksnivå. Det er ikke ytret 
ønske om å jobbe etter arbeidsmiljøloven. Dette vil ikke være hensiktsmessig for 
sykehuslegenes eller for pasientbehandlingens del, og ei heller mulig slik vi ser det. Spekter 
har kontret med å foreslå at sykehuslegene skal jobbe etter arbeidsmiljøloven, og forsøker 
midt i de sentrale forhandlinger å tvinge gjennom avtaler lokalt. 
 
Neste styremøte: Torsdag 12. juni kl 18.00. Leder vil sjekke mulige møtelokaler 
 
 



 
Referent: Øivind Wesnes, sekretær  
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