
       
  

Referat styremøte i Hordaland legeforening 
9. september 2014 kl 19.30 på Haukeland Universitetssykehus 

 
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt. Øivind Wesnes, sekretær, Af, Espen Rostrup, redaktør 
årsmøtevalgt, Eva Gerdts LVS Karin Stang Volden PSL Bjørn Husebø Ylf, Tord Moltumyr LSA, Ingunn Glenjen 
NAMF, Kimberly Kleftås Nmf, Christian Busch, kasserer, årsmøtevalgt, Jana Midelfart, Of 
Gjest: Anne Laue, leder Kurskomiteen i Hordaland (sak 53/14) 
Forfall: Ingen. Fulltallig styre 
	  
Sak 51/14) Godkjenning av saksliste og innkalling.  
 
Sak 52/14) Godkjenning av referat.  
 
Sak 53/14) Kurskomiteen, kurs og økonomi. Komiteen trenger nytt medlem. Dette må være 
en sykehuslege, fortrinnsvis spesialist. Anne Laue, fastlege Frekhaug, leder i kurskomiteen, 
gjester styret. Kurskomiteen arrangerer kun Høstkurset. Andre kurs arrangeres av andre 
komiteer, f eks Grunnkurs D og Vossakurset. Solstrandkurset arrangeres av 
Allmennlegeforeningen/ Norsk forening for allmennmedisin, og det har ikke HLF noe ansvar 
for. Alle kurs arrangert av Kurskomiteen er for allmennleger.  
Kurskomiteen har ca 74000 på konto. Disse bør kunne disponeres av Kurskomiteen. 
Komiteen ønsker å nå ut til alle allmennleger med kursinformasjon. Kan dette gjøres med en 
fellesmail fra Af sekretariat? Invitasjon til alle allmennleger kan sendes til hver kommune sitt 
Postmottak. Kurs kan averteres på HLF hjemmeside og i Paraplyen. 
Det bør være regelmessige møter med kurskomiteens leder, f eks på arbeidsmøtet i januar. 
 
Sak 54/14) Økonomi – status/beholdning. Disposisjon for siste del av året. HLF har for tiden 
akseptabel likviditet, men den bør styrkes noe. Vi har lav likviditet i forhold til andre 
lokalforeninger. 
 
Sak 55/14) Legenes Hus. Møterommet i 2. etasje ferdigstilles i disse dager. Det gis et lån til 
Legenes hus fra HLF for å finansiere oppussingen. 
 
Sak 56/14) Paraplyen – økonomi og utgivelser. Videre drift? De to siste utgivelser våren 
2014 ble utgitt med produksjonsstøtte fra HLF. Det er fortsatt ikke nok inntekter til å utgi 
Paraplyen uten produksjonsstøtte. Pr i dag vet vi ikke hva dette vil koste. Alternativer er 
forskjellige former for nettbasert tidsskrift. Den videre drift må debatteres grundig på 
arbeidsmøtet på Solstrand. Saken skal legges fram for Årsmøtet. Deadline for neste nummer 
er den 19.09.14 
 
Sak 45/14) Årsmøte. Tentativ dato er Onsdag 29.10.14. med servering av mat fra kl 16.30. 
Tema er sosial ulikhet i helse. Gunhild Stordalen ønsker å delta. En representant for 
Folkehelseinstituttet vil også delta, og vi vil invitere Camilla Stoltenberg. Espen Rostrup 
kontakter henne. Presidenten, Hege Gjessing, ønsker også å komme. Birger Svihus er 
forespurt, men har kanskje ikke anledning. 
 
Sak 57/14) Høring – spesialiststruktur. Staten legger opp til et kortere spesialiseringsløp, at 
forskning skal ut, og at Gruppe 1-tjeneste skal fjernes. Vi ønsker at forskning fortsatt skal 
telle i spesialitetsutdanningen. Undervisning av spesialister skal overtas av universitetet. Det 
bør legges inn mer kvalitetssikring i utdanningen. Arbeidsgiver bør gis et større ansvar. HLF 
vil gi en høringsuttalelse. 



 
Sak 58/14) Høring – akuttmottak. Det er utgitt en veileder for faglige og organisatoriske 
kvalitetskrav. Skal mottaksmedisin bli egen spesialitet? Hvordan bør mottaksavdelingene 
ledes og organiseres? HLF vil gi en uttalelse.  
 
Sak 59/14) Møteplan for inneværende styreår: 
Ordinært styremøte tirsdag 21. oktober kl 19.30 i Legenes Hus 
Styremøte med juleavslutning TORSDAG 4. desember kl 18.00. Sted annonseres senere 
Styreseminar på Solstrand fredag 16. jan – lørdag 17. jan 2015. Møtestart fredag kl 16.00. 
Årsmøte, med valg, 2015: 2. juni 2015. Møtestart sannsynligvis kl 16.30 
 
Organisering av arbeidet i HLF. Møtekvalitet, -hyppighet og –varighet. Innmelding av saker: 
Utsettes til neste styremøte, evt til styreseminar på Solstrand 
 
Sak 60/14) Forslag til budsjett for 2015, budsjett for inneværende år samt fjorårets regnskap 
er vedlagt. Saken utsettes til neste styremøte 
 
Sak 61/14) Regionutvalget. Hva vil vi med det? Hvordan kan vi bruke det?  
Leder siden starten, Sigrun Solberg, har gått av. Det er muligens tid for endringer av 
arbeidsform, saker m.m. Pr i dag fungerer regionsutvalget ikke optimalt. Utvalget bør ha en 
god kontakt med Helse Vest, og det bør fungere som en arena for samarbeid mellom de tre 
vestlandsfylkene. 
 
Sak 62/14) Oppdatering fra foreningsleddene. Utsettes til neste styremøte 
 
 
Eventuelt 
Presentasjon av Nmf representant: 1. års medisinerstudent, nyvalgt leder av Nmf. Tidligere 
operastudent. Jobbet mye med barokk, Mozart og coloratur. 
 
 
Referent: Øivind Wesnes, sekretær  
Hordaland Legeforening:   Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   …………………………..     Tlf leder:   416 16595  


