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042/13: LVS - Møteprotokoll fra sist møte refereres  
 
 

 

INNSTILLING TIL VEDTAK: 
 
Møteboken godkjennes som den foreligger. 
 
 
 
 
 
20.08.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER 
Styreleder Kirsti Ytrehus ba om at fulle navn ble benyttet i referatene. Videre presiserte styret 
at det i siste kulepunkt i vedtak i sak 38/13 skulle stått «i hovedsak». 
 
LVS-042/13 VEDTAK: 
Sekretariatet bes benytte fulle navn på styremedlemmene, og innarbeide dette i referat fra 
forrige møte. 
Sekretariatet bes sette inn «i hovedsak» i siste kulepunkt i sak 38/13. 
For øvrig godkjennes møteboken som den foreligger. 
 
 
 
 
 
043/13: LVS - Referatsaker/orienteringssak  
 

INNSTILLING TIL VEDTAK: 
 
Tas til orientering. 

 
 
 
20.08.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER 
Styret diskuterte forslaget om opprettelse av kiropraktorutdanning ved Universitetet i Oslo. 
En rekke momenter som taler for en annen institusjonell plassering av denne utdanningen ble 
understreket i diskusjonen.  
 

Styrets leder Kirsti Ytrehus takket de medlemmene som forlater styret når denne perioden 
utgår for innsatsen  

 



LVS-043/13 VEDTAK: 
Kiropraktorsaken følges opp av Anne Spurkland, sammen med sekretariat og leder Kirsti 
Ytrehus 
 
Styret tok leder Kirsti Ytrehus’ takk til avtroppende medlemmer til orientering. 
 
 
 
 
 
044/13: LVS Resultat Økonomi 2013 første halvår og medlemstall pr 1. mai  

 

Forslag til referat: 
Styret gjennomgikk økonomisk status og medlemstall pr 1. mai. 
 

Innstilling til vedtak: 
Styret tok økonomisk status og medlemssituasjonen til etterretning. 
 

 
 
 
20.08.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER 
Styret gjennomgikk økonomisk status og medlemstall pr 1. mai. 
 
 
LVS-044/13 VEDTAK: 
 
Styret tok økonomisk status og medlemssituasjonen til etterretning. 
 
 
 
 
 
045/13: LVS Møteplan 2013 - 2014  

 

Forslag til referat: 
Styret behandlet møteplan for høsten 2013 og foreløpig plan for 2014 
 

Innstilling til vedtak: 
Høst 2013 
Konstituerende møte – tirsdag 24. september kl 16:30 – 19:30 – Legenes Hus /Følling + Nett 
Oktobermøte – tirsdag 22. oktober kl 16:00 – 18:00 – Legenes Hus /Følling + Nett 
Novembermøte – tirsdag 26. november kl 16:00 – 19:00 – Legenes Hus /Følling + Nett 
Desembermøte – tirsdag 17. desember kl 15:00 – 17:00 – Tromsø, kombinert med tv-
kurs/medlemsmøte for UiT og statstillitsvalgte i Troms/Finnmark/Nordland. 

Vår 2014 
Styremøte – x. januar  
Styremøte/Landsrådsmøte/tariffkonferanse/tv-kurs – 13. – 14. februar - Oslo 



Styremøte – onsdag 23. april kl 15:00 – 18:00 – Rica Nidelven 
Årsmøte/tv-kurs/seminar – torsdag 24. og fredag 25. april – Rica Nideleven 
Styremøte – x. juni 
 

 
 
 
20.08.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER 
Styret behandlet møteplan for høsten 2013 og foreløpig plan for 2014 
 
 
LVS-045/13 VEDTAK: 
 
Høst 2013 
Konstituerende møte – tirsdag 24. september kl 16:30 – 19:30 – Legenes Hus «Oppmøteplikt» 
Oktobermøte – tirsdag 22. oktober kl 16:00 – 18:00 – Legenes Hus 
Novembermøte – tirsdag 26. november kl 16:00 – 19:00 – Nettmøte (Legenes Hus for 
styremedlemmer som befinner seg i Oslo) 
Desembermøte – tirsdag 17. desember innenfor tidsrammen kl 10:00 – 15:00, Rica 
Ishavshotellet Tromsø, kombinert med tv-kurs/medlemsmøte for UiT og statstillitsvalgte i 
Troms/Finnmark/Nordland og påfølgende middag på Emma’s drømmekjøkken. 

 

Vår 2014 
Styremøte – tirsdag 14. januar – Nettmøte (Legenes Hus for styremedlemmer som befinner 
seg i Oslo)  
Styremøte – torsdag 13. februar 
Landsrådsmøte/tariffkonferanse/tv-kurs – 13. – 14. februar - Oslo 
Styremøte – onsdag 23. april kl 15:00 – 18:00 – Rica Nidelven 
Årsmøte/tv-kurs/seminar – torsdag 24. og fredag 25. april – Rica Nideleven 
Styremøte – tirsdag 17. juni 
 
 
 
 
 
046/13: LVS Legeforeningens valg av tillitsvalgte for perioden 1.9.2013 til 
31.8.2015  

 

Forslag til referat: 
Styret startet arbeidet med å finne innhold til medlemsmøter på universitetene. 
 

Innstilling til vedtak: 
Styret foreslår følgende temaer/foredragsholdere, for å friste medlemmer til å delta på 
medlemsmøte. 

- ... 
 

 
 
 



20.08.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER 
Styret startet arbeidet med å finne innhold til medlemsmøter på universitetene. 
 
 
LVS-046/13 VEDTAK: 
 
Styret foreslår følgende temaer/foredragsholdere, for å friste medlemmer til å delta på 
medlemsmøte. 

- Arbeidskonflikter, Ståle Einarsen 
- Ytringsfrihet/lojalitetsplikt, Anne Kjersti Befring 
- Utvikling av norsk arbeidsliv, Roald Bjørklund 
- Pensjon 
- «Hvordan få 100’ mer i lønn» 
- Rettshjelpsutvalget/Legeforeningens etiske råd 
- Hvordan tilrettelegges det for post.doc. 

 
Sekretariatet i samarbeid med leder bes følge opp med aktuelle samarbeidsparter, samt å 
avklare mulige tidspunkter med lokalapparatet. 
 
 
 
 
 
047/13: LVS Representasjon i Legeforeningens råd og forhandlingsutvalg  

 

Forslag til referat: 
Styret behandlet sak om representasjon i Rådet for legemiddelinformasjon, og i 
Legeforeningens forhandlingsutvalg. 
 

Innstilling til vedtak: 
Til FHU – stat fremmer LVS følgende kandidater til vervene som representant/vara i prioritert 
rekkefølge. 
1. XX 
2. YY 
3. ZZ 
4. WW 
 
For perioden 1.9.13 – 31.8.15 søker LVS om en fast representant i FHU – Spekter, subsidiært 
om en fast observatør, kandidat til verv som representant/observatør/vara i prioritert 
rekkefølge. 
1. XX 
2. YY 
3. ZZ 
4. WW 
 

 
 
 
20.08.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER 



Styret har tidligere spilt inn Helge Bjørnstad-Pettersen som aktuell for Rådet for 
legemiddelinformasjon. Styrets leder foreslo i tillegg å kontakte Georg Sager og avklare om 
han ønsket renominering. 
Styret utsatte vedtak om forhandlingsutvalgene til nytt styre.. 
 
 
LVS-047/13 VEDTAK: 
Kirsti Ytrehus kontakter Georg Sager og spør om han ønsker å renomineres. 
 
Spørsmål om LVS’ representasjon i forhandlingsutvalgene utsettes til nytt styre.
 
 
 
 
 
048/13: LVS Revidering av LVS lover 2013  

 

Forslag til referat: 
Styret fikk seg forelagt svar fra Legeforeningen på søknad om endring av LVS’ vedtekter. 
 

Innstilling til vedtak: 
Styret tar tilbakemeldingen til etterretning. 
 

 
 
 
20.08.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER 
Styret fikk seg forelagt svar fra Legeforeningen på søknad om endring av LVS’ vedtekter. 
 
 
LVS-048/13 VEDTAK: 
 
Styret tar tilbakemeldingen til etterretning. 
 
 
 
 
 
049/13: LVS Engelsk navn på foreningen  

 

Forslag til referat: 
Styret behandlet spørsmålet om hvilken engelsk benevnelse som skal benyttes. 
 

Innstilling til vedtak: 
LVS skal på engelsk omtales som .... og forkortes ... 
 

 
 



 
20.08.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER 
Styret behandlet spørsmålet om hvilken engelsk benevnelse som skal benyttes. 
 
 
LVS-049/13 VEDTAK: 
 
LVS skal på engelsk omtales som «Norwegian Association of Physicians in Science» og 
forkortes som «NAPS». 
 
 
 
 
 
050/13: LVS Høringer 2013 augustmøte  

 

Forslag til referat: 
Styret gjennomgikk oversikten over innkomne høringsbrev etter forrige møte, og tok stilling 
til hvilke som skulle besvares, og tok besvarte høringer til etterretning. 
 

Innstilling til vedtak: 
Styret tok følgende besvarte høringer til etterretning:  

• Høring- Utkast til policynotat om ledelse i sykehus  
• Høring – Akademikernes helsepolitiske dokument  
• Høring – Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen  
• Høring - Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet i medisin 

 
Styret vedtok videre å besvare følgende høringer: 
...... 
 
 
 
20.08.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER 
Styret gjennomgikk oversikten over innkomne høringsbrev etter forrige møte, og tok stilling 
til hvilke som skulle besvares, og tok besvarte høringer til etterretning. 
 
 
LVS-050/13 VEDTAK: 
Styret tok følgende besvarte høringer til etterretning:  

• Høring- Utkast til policynotat om ledelse i sykehus  
• Høring – Akademikernes helsepolitiske dokument  
• Høring – Kompetanseutfordringer som følger av samhandlingsreformen  
• Høring - Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet i medisin 

 
Styret vedtok videre å besvare følgende høringer: 

• Høring – forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov – Espen S. 
Kristoffersen lager utkast 

 
 
 



 
 
051/13: LVS Økonomi og medlemstall 2013  

 

Forslag til referat: 
Styret fikk fremlagt tall for sekretariatsbistand for årene 2011 – 2013, samt nye satser 
gjeldende fra 1.1.2013. 
 

Innstilling til vedtak: 
Endringen tas til etteretning. 
 

 
 
 
20.08.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER 
Styret fikk fremlagt tall for sekretariatsbistand for årene 2011 – 2013, samt nye satser 
gjeldende fra 1.1.2013. 
 
 
LVS-051/13 VEDTAK: 
Endringen tas til etteretning. 



 
 
 
 
 


