
       

Referat styremøte Hordaland legeforening 

12.juni 2018, Augustin Hotel    

 

 

 

 
Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Karin Stang Volden (PSL), Arleen Aune (årsmøtevalgt), Tord 

Moltumyr (LSA), Øivind Wesnes (AF), Solveig Aalstad Jonasson (YLF) fast vara, Anne Kristine Jordal (NAMF), 

Anne Laue (årsmøtevalgt) og Kristin Sæle (OF) 

 

Forfall: Katja Løvik, redaktør Paraplyen, Eva Gerdts (LVS), Cathrine Rath Pedersen (NMF) 

 

Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF  

 

 

Sak 19/18) Referat fra styremøte 15.05.2018  

Godkjent 

  

Sak 20/18) Referat fra årsmøte 23.05.2018 

Godt fremmøte under seminaret og selve årsmøtet. Populært foredrag av Hans-Wilhelm 

Steinfeld. Årsmøtet behandlet vanlige årsmøtesaker samt HLF sine nye vedtekter. Det ble 

enstemmig vedtatt. Våre vedtekter bør vurderes og mulig endres i tråd med Dnlf §3.4.4 på 

neste årsmøte. 

 

Sak 11/18) Nytt fra Kurskomitèen 

Det skal arrangeres 4 kurs høsten 2018. Program om klinisk emnekurs i farmakoterapi er 

ferdig og lagt ut. Det jobbes med program for kurs i svangerskapsomsorg.  

Kurskoordinator lokalisert i Bergen er sluttet. Kurskoordinator i Oslo tar over hennes jobb.  

HLF vil benytte seg av egen adm.konsulent ved gjennomføring av kurs, så nær som 

Grunnkursene for 2018, det tar koordinator fra Dnlf seg av.  

Kurskomiteen har fått fire nye medlemmer i vår og to stk er sluttet.  

HLF holder kurs hovedsakelig for allmennleger.  

 

 

Sak 21/18) Orientering fra Regionutvalg Vest møte i Bergen 04.06.2018 

Sist møte ble avholdt på Haukeland sykehus. Ledelsen i Helse Bergen, ved Clara Gjesdal og 

Odd Andrew Storetvedt orienterte om Mottaksklinikken ved Haukeland sykehus. Det er 

investert for rundt 380 millioner og vi fikk presentasjon av legestaben. Regionutvalg Vest ble 

godt mottatt av Helse Bergen og de var godt forberedt og viste interesse for tilbakemeldinger 

fra utvalget. Orientering fra sykehuset om bemanningsavdelingens utvelges av kandidater til 

LIS 1 (turnusleger) stillingene og hva som vektlegges ved rekruttering av leger sentralt legges 

kontra utvelgelse ute i distriktene. Haukeland sykehus tilbyr medisinstudenter små stillinger 

ved ulike avdelinger under utdanningen. Per i dag er det 20 stillinger som gir muligheter til å 

lære sykehussystemet fra grunnen av, og de starter oftest som portør.  

 

Sak 22/18) Orientering fra Landsstyremøte på Soria Moria 2018 

Det var flere av medlemmene fra styret i HLF til stede på Landsstyremøtet.  

HLF, som eneste lokalforening, leverte en høringsprotest mot lovendringsforslaget vedr. valg 

av varamedlemmer til valgkomiteen og etter kort debatt trakk Sentralstyret sitt 

endringsforslag. Det var for øvrig reaksjoner på kort taletid for delegatene under 

Landsstyremøtet. Det ble gjort vedtak om 40-60% kjønnskvotering ved opptak til 

medisinstudiet, dvs andel søkere bør være minst 40 % av hvert kjønn. 

Orientering om det gode samarbeidet mellom Voss sjukehus og Haukeland sykehus av 



adm.direktør Olav Lødemel.  

Den helsepolitisk debatt tok for seg Fastlegeordningen. I panelet satt Helseministeren Høie, 

samt Kjersti Toppe (SP), (AP) og Bollestad (KRF).  

Neste Landsstyremøte blir arrangert i Kristiansand, HLF vil vurdere å søke på nytt for 

landsstyremøtet i 2021. 

 

Sak 23/18 Orientering fra yrkesforeningene i forbindelse med årsmøter, landsmøter 

Sak utsatt 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


