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Referat fra styremøte 3. november 2016 i Legenes Hus kl. 14.00. 

 

Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Kari Risnes (via 

skype), Bendik Brinchmann og Bente A. Kvamme.  

Forfall: Ole Martin Steihaug, Christian Vedeler, Tiina Rekand, Siv Kvernmo og Kristin Wiik. 

Referat: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

 

Sak 45/16 Referat fra styremøte 13. september 2016. 

Det foreligger ikke noe referat fra styremøte 13. september 2016 da styret ikke var 

vedtaksføre og dermed ble avlyst. Sakene ble behandlet på e-post. 

Referatet fra 13. juni ble godkjent. 

Sak 46/16 Status - LVS Årsmøte i Bergen. 

Styret ble informert om selve programmet, invitasjoner og hvem som har 

besvart invitasjonen. Vi mangler fremdeles tilbakemelding fra flere av de 

inviterte foredragsholderne.  Styret ber om at Tiina og Christian følger opp.   

Det er også valg på nytt styre i 2017 og Helge tar derfor kontakt med 

valgkomiteens leder. 

Sak 47/16  LVS Orkidepris for 2016  

 Det ble nedsatt en komite bestående av Helge, Liv og Gro. Helge kontakter 

Gro for å spørre om hun har anledning til å delta. Styret ble enige om å 

utarbeide en kortfattet mal som sendes ut sammen med invitasjonen til å 

fremme navn på kandidat.  Fristen settes til 15. januar 2017. 

 Bendik oppdaterer statuttene på nettet. 

Sak 48/16 Aktivitetsbasert eller artsbasert regnskap LVS og årsmøtefastsatt kontingent 

for LVS' medlemmer for 2017. 

 Styret diskuterte saken og ble enige om artsbasert regnskap.  LVS har ikke 

skrevet ut tilleggskontingent for 2017.  

Sak 49/16 Representasjon i Forskningsutvalget. 
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Helge tar kontakt med Kirsti for å høre om hvem som er vara for henne, samt 

hvilke planer hun har for 2017. 

Sak 50/16 Artikkel i Tidsskriftet; Hvordan studieplanene ser ut med hensyn på skolering 

i vitenskapelig tenkning. Vitenskapelig utdanning / forskningsutdanning i 

grunnutdanningen på de forskjellige lærestedene i Norge men en 

understreking av hvor viktig dette var. 

 Styret er positive til å skrive en slik artikkel sammen med Forskningsutvalget. 

Helge og Liv stiller som "forfattere". Helge kontakter Kirsti i sakens anledning. 

Sak 51/16 Status Lokale forhandlinger. 

 Kari redegjorde for de lokale forhandlingene ved NTNU. Ved en evaluering vil 

følgende punkter tas opp: 

- Hvordan beregne riktig lønnsmasse 

- Altfor korte tidsfrister. 

- Forhandlingene var arbeidsgiverstyrt.  Dette må diskuteres. 

- Midlertidige stillinger og vurdering om de skal med i de lokale 

forhandlingene. 

- Stipendiater og post doc stillingene. Skal de med i forhandlingene? 

- Det var ellers mange leger organisert i Ylf, Of og Almennlegeforeningen i 

de lokale forhandlingene. 

Ellers fikk Legeforeningen ganske god uttelling i sum. 

Kari og Bendik utarbeider en mal for oppsummering av de lokale 

forhandlingene ved de statlige virksomhetene. Malen sendes de tillitsvalgte og 

publiseres deretter i LVS Info.  

Sak 52/16 Spesialistutdanningen og den fullstendige mangel på krav til forskning! Hva 

gjør vi? 

 Styret diskuterte saken men fant ikke noe løsning på problemstillingen. 

Forskning meritterer lite eller ingenting. Ser ut til at det offentlige ønsker å 

forkorte spesialiseringsprosessen. 

Sak 53/12 Forskerlinjen, er den sikret på alle universitetene og finnes det en troverdig 

finansiering!  Hva kan LVS gjøre nasjonalt og innad i legeforeningen for at 

forskerlinjestudentene skal få en større uttelling/merittering for det å bruke et 

år mere på grunnutdanningen! 

 Henger sammen med saken ovenfor, se sak 50/16 

Sak 54/16 Kombinerte stillinger, hva kan vi gjøre for å endre Aldersgrenseloven i staten 

og hva kan vi gjøre fore å få en legitim rett til å fortsette i bistillingene? 
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 Styret diskuterte saken. Helge hadde 2.11. sendt en e-post til forhandlingssjef 

Hanne Gillebo-Blom og bedt om en vurdering av problemstillingen. Styret 

avventer svar fra Hanne.   

Sak 55/16 Norsk Medisinstudentforening; Bidrag til MedHum 

På Legeforeningens Landsstyremøtet hadde leder og nestleder inngått avtale 

med Norsk Medisinstudentforening om å bidra med kr. 10.000,- til MedHum. 

 

Sak 56/16  Høringer 

Høring - Helseforetakenes rutine for å behandle prisinformasjon ved kjøp av legemidler 

underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. T.E. 

Høring - Nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør 

av virksomhet. T.E. 

Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet 

ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige. T.E. 

Høring - Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova, 

helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne, diverse andre endringar i 

helsepersonellova m.m. T.E. 

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade. 

T.E.  

 

Sak 57/16 Eventuelt 

1.  Aktivitetsrapport 3. kvartal 

Styret diskuterte aktivitetsrapporten og kunne ikke se at det var noe spesielt å fremheve. 

Styret tok deretter aktivitetesrapporten til etterretning. 

2.  Oppnevning Utdanningsfond II og III 

Den eksisterende perioden for oppnevnte medlemmer i fondsutvalgene opphører 

31.12.2016. Medlemmene velges for en periode på 4 år.  I Utdanningsfond III har Helge og 

Gro sagt at de stiller til gjenvalg.  I Utdanningsfond II har LVS ingen representasjon. Svarfrist 

er 14. november.  

https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Helseforetakenes-rutine-for-a-behandle-prisinformasjon-ved-kjop-av-legemidler-underlagt-regelverket-for-offentlige-anskaffelser/
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Helseforetakenes-rutine-for-a-behandle-prisinformasjon-ved-kjop-av-legemidler-underlagt-regelverket-for-offentlige-anskaffelser/
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Nasjonal-ordning-for-oppbevaring-av-pasientjournaler-ved-overdragelse-og-opphor-av-virksomhet/
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Nasjonal-ordning-for-oppbevaring-av-pasientjournaler-ved-overdragelse-og-opphor-av-virksomhet/
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Endringer-i-opplysningsplikten-til-barnevernet-og-ny-opplysningsplikt-til-barnevernet-ved-tilbakeholdelse-av-gravide-rusmiddelavhengige/
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing---Endringer-i-opplysningsplikten-til-barnevernet-og-ny-opplysningsplikt-til-barnevernet-ved-tilbakeholdelse-av-gravide-rusmiddelavhengige/

