
 

Referat fra styremøte 1. februar 2017 kl. 14.00 I Legenes Hus, Oslo. 

 

Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad,  Bendik Brinchmann og 

Bente A. Kvamme. (delvis tilstede Kristin Wiik) 

Forfall: Tiina Rekand, Ole Martin Steihaug, Christian Vedeler , Siv Kvernmo (Hun prøvde å koble seg 

opp  på "Go-to-meeting" men utstyret sviktet oss) og Kari Risnes  

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

Helge innledet med noen orienteringssaker, blant annet referat fra ledermøtet. Helge stilte spørsmål 

til helseministeren om forskning i spesialistutdanningen, men fikk ikke svar. Videre ble piloten ved 

Helse-Midt (Helseplattformen) diskutert. Helge opplyste at det ble holdt innlegg om hvordan 

sykehusene bør styres av Nils Kvernmo samt innlegg om Kvinnslandrapporten av Stener Kvinnsland. 

Sak 1/17 Referat fra styremøte 7. desember 2016. 

 Referatet er tidligere utsendt og ingen kommentarer er mottatt. Referatet ble 

dermed godkjent. 

Sak 2/17 Status - Årsmøte i Bergen 

 Styret gjennomgikk programmet og konstaterte at to poster fremdeles var åpne, men 

at Christian og Tiina skulle sjekke ut med Professor Gilhus og Professor Elling Ulvestad 

om de har anledning til å holde et innlegg hver. 

 Videre skal sekretariatet utarbeide saksliste, invitasjon til yrkesforeningslederne, 

Årsberetning samt bestille Orkidepris trykk. 

 Hotell er bestilt på Scandic Ørnen for de som skal overnatte. 

 Usikkert om Tiina har bestilt restaurant til årsmøtemiddagen? Tiina forespørres. 

 NB! Det blir avholdt styremøte 20.4. fra kl. 09.00-10.30, altså i forkant av 

årsmøtekonferansen. Det betyr at mange må ankomme dagen før. For de som 

ankommer dagen før blir det felles middag kl. 19.00. 

Sak 3/17 Kravsinvitasjon - Statens tariffområde - mellomoppgjør 010517 

 Styret diskuterte saken og Bente skriver et utkast til krav innen fristen og sender ut til 

styret for kommentarer.    

Sak 4/17 Kravsinvitasjon - KS tariffområde - mellomoppgjør 1. mai 2017  



 Saken tas til etterretning. 

Sak 5/17 Kravsinvitasjon - Oslo kommune, mellomoppgjøret 010517 

 Saken tas til etterretning. 

Sak 6/17 Kravsinvitasjon - forhandlinger av Særavtalen med Virke 

 Saken tas til etterretning. 

Sak 7/17 Invitasjon til Norsk medisinstudentforenings Landsmøte 2017 

 Landsmøte holdes i Stjørdal 24.-26. mars. Helge var dessverre opptatt. Han spør Kari 

om hun har anledning til å reise. Uansett vedtok styret å sende en skriftlig hilsen til 

medisinstudentforeningen. 

Sak 8/17 Høringer 

(1) Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet. Frist: 20. januar 2017 

 Styret tar høringen til etterretning. 

 Høring - Landsstyremøtet 2017: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker 

m.m. Frist: 30. januar 2017 

 Styret tar høringen til etterretning. 

(2) Høring – NOU 2016:25. Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. 

Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? (Kvinnsland-utvalget). Frist: 

6. februar 2017 

Styret tar høringen til etterretning. 

(3) Høring - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning 

av virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten). Frist: 15. februar 

2017 

  Styret tar høringen til etterretning. 

(4) Høring - Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3 Frist: 1. mars 

2017.  

 Styret diskuterte saken og vedtok at Helge og Liv skriver et utkast til høringssvar som 

sendes styret i god tid før fristen.  

(5) Forslag til kandidater ved valg av president, visepresident og Frist: 25. april 

2017sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2017 i Ålesund.  

 Styret diskuterte saken og vedtok å sette saken på sakslisten til neste styremøte.  

 



(6) Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR. Frist: 15. 

februar 2017 

 Styret tar høringen til etterretning. 

9/17 Møte med Forskningsutvalget tirsdag 14.3. fra kl. 10.00-14.00 i Oslo.  

 Sakslisten for møtet er: Grunnutdanningen, Spesialistutdanningen og lønns- og 

arbeidsvilkår for forskere. 

10/17 Eventuelt 

- Regnskap 2016 

Regnskapet ble gjennomgått og signert av de som var tilstede.  Helge skal 

overbringe til Kari som sender det videre til Tiina. Det haster med å få det 

signerte regnskapet tilbake til revisor. 

 

- Invitasjon til Allmennlegeforeningens landsrådmøte  

Landsrådsmøte finner sted på Ishavshotellet i Tromsø 26. april. Helge kunne ikke 

møte, men forespør Siv om hun kan delta. 

 

- Landsstyresak: Valg av leder, nesteleder og 3 medlemmer til Rådet for 

legeetikk. 

 

Styret diskuterte saken og kom frem til at det rådet ikke var representert med 

noen fa LVS. Det ble derfor vedtatt å sende styret en e-post for å se om LVS  kan 

finne en kandidat.  

 

- Landsstyresak: Valg av representanter til SOP-styret. 

Styret tar saken til etterretning. 

 

- Høring: Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan. 

Styret tar høringen til etterretning. 

 

- Forslag til forskrift om felles rammeplan for de helse- og sosialfaglige 

grunnutdanningene, med frist 20. mars. 

Styret diskuterte saken og ble enige om å sette saken opp på neste styremøte.   

 

Neste styremøte er tirsdag 14. mars som er et felles møte med Forskningsutvalget i Legenes Hus fra 

kl. 10.00-14.00.  Styret forsetter deretter styremøte fra kl. 14.00-16.00. 


