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Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 16. oktober 2014 kl 17.00 

Styremøtet ble arrangert som et nettmøte. (Møtelokale Følling i Legenes Hus, Oslo) 

Til stede via nettmøte: Styreleder Kirsti Ytrehus, styremedlem Christian Vedeler og 

varamedlem Anna Midelfart.  

Styremedlem Espen Saxhaug Kristoffersen var med på møtets siste halvdel via høyttalende 

telefon. 

Fra sekretariatet: Sekretær Kristin Wiik og sekretariatsleder Kjell Øiestad. Øiestad skal være 

sekretariatsleder foreløpig frem til 31.12. da hans engasjement i Legeforeningen går ut. 

Forfall: Nestleder Helge Bjørnstad-Pettersen, styremedlem Siv Kvernmo, varamedlem Tor-

Arne Hagve og varamedlem Liv Ariane Augestad. 

Referat: Kjell Øiestad 

Sak 059/14  Møteprotokoll fra siste styremøte. 

Innstilling til vedtak: Referatet tas til etterretning 

Vedtak:  Referatet ble tatt til etterretning 

Sak 060/14 Høringer - oktobermøtet 

Evaluering av EAT-samarbeidet –frist 3. november 2014 

Legeforeningen har satt opp tre alternativer i den høringen som skal 

finne sted i foreningsleddene. 

1. Legeforeningen vil fortsette som strategisk partner ett år til 

2. Legeforeningen vil være samarbeidspart uten finansiell støtte 

3. Legeforeningen trekker seg helt ut av EAT-samarbeidet 

Fra debatten: Det var noe diskusjon om hvilke av de tre alternativene LVS skulle gå 

inn for. Valget falt på alternativ 2 – dvs at Legeforeningen vil være 

samarbeidspart uten finansiell støtte. 

Vedtak: LVS går inn for at Legeforeningen vil være samarbeidspart uten 

finansiell støtte. 

Besvares: 
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 Utkast til Legeforeningens statusrapport om legevakt – frist 9. 

november 2014 

Styret må lese rapporten og deretter avgi en innstilling.  

Vedtak: Besvares: Hvem er ansvarlig 

 Forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter 

(pasienttransport) – frist 12. november 2014 

Vedtak: Styret tok saken til etterretning 

 Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter – frist 

23. oktober 2014 

Vedtak: Styret tok saken til etterretning 

 Gjennomgang av medisinstudiet ved NTNU – frist 27. oktober 2014 

Kirsti Ytrehus, Espen Saxhaug Kristoffersen og Christian Vedeler har 

ansvaret for å komme med et forslag til høringsuttalelse. 

Vedtak:  Besvares: 

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår – frist 15. desember 2014 

Det skal forberedes til diskusjon til neste styremøte 13. november. LVS 

bør være engasjert i denne saken som har betydning for medlemmene 

i LVS. Til neste styremøte fremskaffes mer materiale, herunder 

undersøke hva Forskerforbundet mener i denne saken. 

Vedtak:  Saken forberedes til styremøte 13.11. 

Sak 061/14  Møter/kurs – planlegging av program og lokasjon 

 Lokalt LVS-kurs kombinert med styremøte torsdag 4. desember 

Det skal avholdes styremøte 4.12. Dette begynner kl 13.00 evt. kl 14.00 

i Legenes Hus. Styremøtet etterfølges av et to-timers kurs –  

kl 17.30 – 19.30 – også i Legenes Hus. Deretter er det middag for alle 

på Brasserie France kl 20.00. 

Vedtak: Det arbeides videre med arrangementet 4. desember 

 Nasjonalt landsrådsmøte,  styremøte og tillitsvalgtkurs i Bergen  

21. – 23. januar 2015 

Det arbeides med å skaffe egnet hotell.  

Styret skal ha møte på ettermiddagen onsdag 21.1.  

Landsrådsmøtet starter 22.1. ved lunsjtider kl 12. På ettermiddagen 
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22.1. og på formiddagen 23.1. arrangeres tillitsvalgtkurs.  

Landsrådsmøtet fortsetter etter tillitsvalgtkurset. 

Vedtak: Det arbeides videre med Landsrådsmøtet 

 Årsmøte i Oslo torsdag 19. og fredag 20. mars 2015  

Arbeidet med å skaffe egnet hotel er startet.  

Innledningsvis skal det avholdes et styremøte. Deretter holdes selve 

årsmøtet for så å arrangere årsmøteseminaret. 

Vedtak: Det arbeides videre med arrangementet 

Sak 062/14 Eventuelt 

Det var innkommet en henstilling fra Leger uten grenser om bidrag fra 

LVS. Det var enighet om at bidrag overlates til hver enkelt siden mange 

har egne avtaler om støtte. 

Vedtak: Hver enkelt avgjør om å gi bidrag da mange har egne avtaler om støtte. 

 Oppnevning av Orkidéjury 

 På Årsmøtet i mars 2015 skal Orkidéprisen utdeles. 

Det ble bestemt at årets jury blir den samme som i fjor. 

Vedtak: Til juryen til Orkidéprisen 2015 foreslåes Kirsti Ytrehus,  

Helge Bjørnstad-Pettersen og Eva Gerdts under forutsetning at de 

Bjørnstad-Pettersen og Gerdts sier seg villig til oppgaven.  

 

  

 


