
       

Referat styremøte Hordaland legeforening 

04.september 2018, Legenes Hus   

 

 

 
Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Karin Stang Volden (PSL), Tord Moltumyr (LSA), Øivind 

Wesnes (AF), Solveig Aalstad Jonasson (YLF) fast vara, Eva Gerdts (LVS), Anne Kristine Jordal (NAMF), Anne 

Laue (årsmøtevalgt), Kristin Sæle (OF) og Lene Dæhlin (NMF) 

 

Forfall: Arleen Aune (årsmøtevalgt), Katja Løvik, redaktør Paraplyen, 

Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF  

 

 

Sak 24/18) Referat fra styremøte 12.06.2018  

Godkjent  

  

Sak 03/18) Paraplyen 

Skrivefrist i Paraplyen nr. 3 er fredag 7.september for styrets medlemmer. 

 

Sak 25/18) Økonomi HLF 

Rapportene for første halvår viser en generell sunn økonomi for HLF. Intet å bemerke.  

 

Sak 10/18) Status Legenes Hus 

Økonomien i Legenes Hus er stabil og god. Det foretas jevnlig vedlikehold av huset, både 

innvendig og utvendig.  

 

Sak 11/18) Nytt fra Kurskomitèen 

Nytt møte i Kurskomiteen 6.9. Fire kurs i høst, Grunnkurs D, klinisk emnekurs i 

Svangerskapsomsorg, klinisk emnekurs i praktisk farmakoterapi og emnekurs i praksisdrift. 

Benytte flere markedsføringskanaler for å nå flest mulige deltakere.  

Utsette påmeldingsfristen på emnekursene.  

 

Sak 26/18) Medlemsmøte høsten 2018 

Møtedato 1.11 vurderes flyttet til 31.10. Innhold og foredragsholdere diskuteres og Gunnar 

Ramstad kontakter Ingvar Wilhelmsen som foredragsholder om tema endring.  

Kontakter også Bjørn Blomberg, tema infeksjonsmedisiner.  

 

Sak 27/18) Søknad om økonomisk støtte fra tillitsvalgte i Bergen kommune 

Styret i Hordaland legeforening har fått henvendelse vedr. støtte til praksiskompensasjon ved 

tillitsvalgte sine forberedelsesmøter. Dette gjelder 4 stk tillitsvalgte og to timer per møte.  

 

Vedtak: HLF kan ikke gi lønnskompensasjon/praksiskomp for tillitsvalgte i forberedende 

møter eller ved arbeid før forhandlingsmøter. Leder melder tilbake til aktuell søker.   

 

Sak 28/18) Søknad om økonomisk støtte til MSO's årlige fagseminar på Gol 18. - 21. 

oktober. 

 

Vedtak: Søknad om økonomisk støtte er avslått på formelt grunnlag. Dette faller utenfor våre 

retningslinjer for økonomisk støtte. 

 

 

 



Sak 23/18 Orienteringssaker 

- Div. fra yrkesforeningene i forbindelse med årsmøter, landsmøter 

Ylf, kan ev bli aktuelt å bytte representant i HLF styret.  

AF, ikke noen nytt etter sommeren. 

PSL, ikke noe nytt. 

LSA, konsekvens av kommunesammenslåing kan bli færre kommuneleger.  

Nmf, avholdt ekstraordinært Landsstyremøte pga tidligere leder trakk seg og daværende 

nestleder ble valgt til ny leder. LiS1 stillingsdebatten er krevende. 

LVS, ingen spesielle utfordringer, man ser en dreining på fakultetet, stillinger lyses ut som 

førsteamanuensis stillinger, deltidsstillinger, doktor/professorstillinger utvannes.  

Namf, på lokalforeningsbasis merkes det mangel på medlemsbetaling som følge av at 

medlemskap koster. Spesielt merkbart i Nmf og Ylf. 

 

- brev fra medlem 

Leder orienterte styret. 

 

- Alis-Vest konferansen 

Gunnar Ramstad orientere styret. Konferansen hadde stor oppslutning og tilstede var bl.a. 

vertskommuner, helseminister, KS ledelse. Stor interesse nasjonalt for dette prosjektet. Klar 

tendens at unge leger vil inn i stillinger med fastere former. 14 leger i 10 kommune. Ikke 

fritatt legevakt, 800 på legelisten. Debatt om lønnsforskjeller i Sogn og Fjordane versus 

Hordaland. 

 

Eventuelt  

- Tord Moltumyr orienterte om et nylig styrevedtak i Helse Bergen vedr Haraldsplass sin 

utviklingsplan. Høringssvaret kan tolkes slik at Helse Bergen sier implisitt at de ønsker å 

overta alle akuttfunksjonene som Haraldsplass har i dag. Være obs på hva dette ev. kan bety 

for fremtidig drift av Haraldsplass og deres oppgaver.    

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  

  
 

 

 

 

Referent: Therese Sæbøe Strand, Adm. Konsulent HLF   
Hordaland Legeforening: Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5022 Bergen, leder Gunnar Ramstad, tlf. 913 28 445  


