
 

Referat fra styremøte 7. desember 2016 kl. 15.00 på Spinalenhetens møterom , 2 etg, Nevrologisk 

avd. Haukeland/Bergen med påfølgende julemiddag på restaurant 1877. 

 

Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Liv Ariane Augestad, Tiina Rekand, Ole Martin Steihaug, 

Christian Vedeler, Bendik Brinchmann og Bente A. Kvamme.  

Forfall: Tor-Arne Hagve, Siv Kvernmo, Kari Risnes og Kristin Wiik. 

Referat: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

Sak 58/16 Referat fra styremøte 3. november 2016. 

 Referatet ble gjennomgått punktvis og deretter godkjent. 

Sak 59/16 Status - Årsmøte i Bergen 

  Årsmøtekonferansen i Bergen ble diskutert og følgende ble vedtatt: 

 Tiina bestiller møtelokale og restaurant. Christian kontakter Eyvind Rødahl og Baard-

Christian Schem. Helge kontakter Stig Slørdahl. Dersom Slørdahl takker nei, tar Bente 

kontakt med Marianne Aasen i Kirke-, utdannings,- og forskningskomiteen, deretter 

Kjersti Toppe i Helse- og omsorgskomiteen og til slutt Torgeir Michaelsen også i 

Helse- og omsorgskomiteen. Bente purrer også Camilla Stoltenberg. 

Sak 60/16 Rapport fra lokale forhandlinger 

 Styret diskuterte problemstillingen og vedtok å innhente rapport fra de fire 

universitetene om resultatet fra de lokale forhandlingene. 

 Vedtak:  Bendik og Bente tar kontakt med Hovedtillitsvalgte ved UiT, NTNU, UiB og 

UiO. 

Sak 61/16 Status Forskningsutvalget  

 Kirsti Ytrehus har forespurt LVS om et felles møte med Forskningsutvalget tirsdag 14. 

mars 2017. Styret vedtok følgende: Å avholde et felles møte med Forskningsutvalget 

tirsdag 14. mars kl. 10.00-14.00 i Oslo og samtidig avvikle et styremøte. Det ble også 

vedtatt at Helge og Liv bistår Forskningsutvalget med artikkelen 

"Forskningsutdanning som del av grunnutdanningen av leger i Norge." Bendik har 

svart positivt på å skrive om fakultetet i Aalborg, Danmark.  



 Helge tar kontakt med Tor-Arne og spør om han kan stille som observatør i 

Forskningsutvalgets møte 13. juni fra kl. 10.00-14.00 i Oslo. 

Sak 62/16 Hvordan forholder vi oss til høringen som snart kommer om læringsmålene i den 

nye spesialistutdanningen og mangelen på krav og merittering av forskning? 

 Styret diskuterte saken og var bekymret for situasjonen. Dette er siste mulighet til å 

påpeke at også forskning bør telle i spesialistutdanningen.  Styret vedtok å diskutere 

saken på e-post og også diskutere problemstillingen med Forskningsutvalget. 

Sak 63/16 Den nye avtalen mellom Legeforeningen og KLP om retten for leger som tar ut 

tjenestepensjon til å kunne arbeide inntil 14 timer per uke uten trekk i pensjon!  

 Styret diskuterte kortfattet problemstillingen som har vært oppe til diskusjon 

tidligere, jf. sak 54/16. Helge sendte 2. november en e-post til forhandlingssjef Hanne 

Gillebo-Blom (HAB) med spørsmål om leger i staten også bør få samme ordning. 

I en e-post av 4. november svarer HAB følgende: 

"Viser til din henvendelse nedenfor. 

Ved pensjonering fra stilling med medlemskap i SPK, vil fortsatt videre arbeid innenfor 

det statlige tariffområdet (typisk fortsatt arbeid på universitetet) gi ny innmelding fra 

og med 20 % stilling og dermed reduksjon i pensjonen fra SPK. Legeforeningen kan 

dessverre ikke se at det er muligheter for særordning for leger innenfor det lovfestede 

regelverket som er vedtatt på dette tariffområdet. 

Imidlertid kan ikke Legeforeningen se at dette skulle være et problem dersom den 

stillingen som beholdes er tilknyttet Spekter-området og således de nye 

innmeldingsreglene i Pensjonsordningen for sykehusleger.  

En lege som tar ut full alderspensjon fra SPK, men som ønsker å fortsette å arbeide i 

sykehus, vil da kunne gjøre det med inntil 14 timer per uke uten innmelding i 

Pensjonsordningen for sykehusleger og dermed beholde sin fulle alderspensjon fra 

SPK uten avkortning. For medlemmer som har sin tjenestepensjon i SPK vil det 

imidlertid ikke være mulig å ta ut full tjenestepensjonsberegnet AFP fra fylte 65 år, og 

fortsette med arbeid på sykehuset innenfor ovennevnte timebegrensninger. Dette da 

regelverket også for tjenestepensjonsberegnet AFP i SPK tilsier avkortning for all 

inntekt som overstiger kr 15 000 per år uansett hvor denne opptjenes. Fra retten til 

alderspensjon inntrer ved fylte 67 år, skal dette ikke by på problemer forutsatt at det 

videre arbeidet utføres på arbeidssted tilknyttet Spekter-området og innenfor 

regelverket som ikke gir ny innmelding i pensjonsordningen. SPKs regelverk tilsier at 

inntekt fra offentlig sektor medfører avkortning kun så lenge pensjonisten har stilling 

som gir medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning, og det skal da ikke gjelde i et 

slikt tilfelle. " 

 



Sak 64/16 Kombinerte stillinger der opphør i hovedstillingen i staten ikke automatisk gir rett 

til fortsettelse i bistillingen som kan være så høy som 50%.  

 Saken ble kortfattet diskutert. Helge tar saken videre. 

Sak 65/16 Møtedatoer i 2017 – 1. halvår  

  Onsdag 1. februar 2017 i Oslo                                                                                                      

Tirsdag 14. mars 2017 kl. 10.00-14.00 i Oslo – Fellesmøte med Forskningsutvalget                                            

Onsdag 5. april 2017                                                                                                                               

Onsdag 10. mai 2017                                                                                                                            

Onsdag 7. juni 2017    

Sak 66/16 Høringer 

 Høring: Innspill til ekspertgruppe for enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata 

("Helsedatautvalget"). Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte i juni 2016 et 

ekspertutvalg som skal utrede et bedre og mer effektivt system for behandling av 

helsedata. Høringsfrist 15.12.2016. Høringen tas til etterretning. 

Høring – "Vekt på forskningskvalitet - En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren 

med en siteringsindikator". Høringsfrist 31.1.2017.  

Vedtak: Helge tar kontakt med Tor-Arne for å høre om han kan utarbeide et svar på 

høringen. 

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

personskade. Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje for 

håndtering av hendelser med personskade forårsaket av kjemiske stoffer (C), farlige 

biologiske agens (B), radioaktivitet (R), nukleært materiale (N) og eksplosjoner (E) - 

CBRNE. Høringsfrist 20. 12. 2016. Høringen tas til etterretning. 

Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet. Høringsfrist 20.1. 2017. 

Høringen tas til etterretning. 

Høring – Landsstyresak - fastsettelse av lokal arrangør for landsstyremøte 2019. 

Høringsfrist 20.3.2017. Høringen tas til etterretning. 

 

67/16 Eventuelt 

Bente opplyste at LVS nå har 771 medlemmer og 828 medlemmer når de assosierte 

medlemmene også blir tatt med.   


