
       

Referat styremøte Hordaland legeforening 

16. oktober 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 29/18) Referat fra styremøte 04.09.2018  

Godkjent 

  

Sak 03/18) Paraplyen 

HLF har mottatt forslag til ny 2-års kontrakt med nåværende utgiver. Katja orienterer 

nærmere om dette på neste møte i november. 

 

Sak 11/18) Nytt fra Kurskomitèen, kursaktivitet 

Høstens kurs står for døren. Grunnkurs-D er fulltegnet, de tre øvrige kursene har fortsatt 

ledige plasser, men avvikles som planlagt. For 2019 vil Kurskomiteen se på muligheten for å 

spre kursene utover hele året og ikke samle for mange kurs i samme måned.   

 

Sak 30/18) Referat fra møtet med NAV, 16.10.2018 

Det holdes årlig to faste møter med NAV ledelsen for å diskutere relevante og dagsaktuelle 

problemstillinger. Fra HLF møter tre representanter, to fra AF og en fra PSL. Fylkeslegene er 

også representert i møtet.  

 

Sak 26/18) Medlemsmøte 01.11.2018  

HLF har fått lege/professor/psykiater Ingvard Wilhelmsen som foredragsholder på høstmøtet.  

Foredrag heter: «Vi står sterkast saman når vi står sterkt aleine». Dette er godt mottatt blant 

medlemmene våre og god påmelding. Nestleder Karin Stang Volden introduserer og takker 

foredragsholderen.  

 

Sak 05/18) Høringer 

Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF 

Helse Vest har sendt sin plan på høring mye senere enn andre RHF-ere og ber Hordaland 

legeforening komme med innspill til høringen. Frist for tilbakemelding er 24.10.2018. 

HLF sender inn høringssvar innen fristen basert på følgende punkt: 

 

• Manglende poengtering av PSL sin rolle i Helse Vest 

• Fastlåsing av antall sykehussenger, sengeantallet skal ikke øke frem mot 2035, kortere 

liggetid uten at ressursene øker 

• Problematisering av fastlegenes henvisningspraksis 

• Bemanningsnøkler i sykehusene påvirker arbeidsforholdene for de ansatte 

• Liten grad et spørsmål om hva kommunene ønsker, mangler analyse av kommunenes 

behov når det kommer til sykdomsbyrde for kroniske pasienter, ikke fokus på 

langtidssykdom. 

• OF og YLF bør si noe om dette dokumentet, de gir snarlig tilbakemelding til HLF  

 



Sak 25/18) Økonomi HLF 

Økonomisk resultat så langt for både Legenes Hus og Hordaland legeforening er 

tilfredsstillende og tas til etterretning. Leder, kasserer og adm.konsulenten må planlegge møte 

med regnskapskontoret for gjennomgang av regnskapet og div. i begynnelsen av januar 2019. 

 

Eventuelt 

 

Juletrefesten 2019 bør planlegges i god tid og komiteen bør begynne arbeidet med fordeling 

av arbeidsoppgavene. Større fokus på underholdning, samt vurdere meny og mengde mat. 

Nmf representant i HLF styret Lene Dæhlin sjekker bidragsytere til underholdning. 

Dato settes til søndag 13.januar 2019 og sjekk ledige lokaliteter på Legenes Hus. Vi legger 

opp til påmelding via mail hordalandlf@gmail.com. Annonse i Paraplyen og mail til 

medlemmene.  

 

Ved forespørsel om markedsføring av andre sine kurs har HLF vedtak på å kun markedsføre 

egne kurs. Annonseplass kan kjøpes i Paraplyen. 

 

HLF styret ønsker å invitere Christian Busch fra Husstyret til neste styremøte den 

13.november 2018. 

 

 

 

   
 

 

 

  

  
 

 

 

 

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