
 

Referat fra styremøte 14. mars 2017 kl. 10.00-16.00 I Legenes Hus, Oslo. Fellesmøte med 

Forskningsutvalget. 

Tilstede: Helge Bjørnstad-Pettersen,  Liv Ariane Augestad, Tiina Rekand, Siv Kvernmo og Bente A. 

Kvamme. (delvis tilstede Kristin Wiik) 

Forfall: Tor-Arne Hagve, Kari Risnes, Ole Martin Steihaug, Christian Vedeler , Bendik Brinchmann  

Referent: Sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

Sak 11/17 Felles styremøte med Forskningsutvalget.   

 Saker som ble diskutert var; 

- Forskningsutvalgets forskningspolitiske strategi. Se link her:  

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Forskning/legeforeningens-

arbeid-for-forskning/legeforeningens-forskningspolitiske-dokumenter/Forskning-

er-helsetjenestens-grunnpilar/ 

 

- Lønns- og arbeidsforhold for vitenskapelig ansatte leger 

- Utvikling og trender for vitenskapelige stillinger. 

- Spesialistutdanning 

- Grunnutdanning 

- Felles høringer 

Forskningsutvalget og LVS ble enige om å møtes årlig. 

Sak 12/17 Referat fra styremøte 1. februar 2017. 

 Referatet er tidligere utsendt og det fremkom en kommentar til referatet.  Referatet 

ble deretter godkjent. 

Sak 13/17 Status - Årsmøte og konferanse i Bergen 

 Både årsmøtet og konferansen ble diskutert. Det viser seg at det er en 

foredragsholder som dessverre er forhindret fra å holde innlegg.  Helge tar kontakt 

med dekanus eventuelt forskningsdekan ved NTNU og spør om de kan holde et 

innlegg. (Foredragsholderen kan allikevel holde innlegg og punktet utgår.)  

Sak 14/17 Gjennomgang Saksliste og Årsberetning 

 Styret gjennomgikk sakslisten til årsmøtet og årsberetningen.  

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Forskning/legeforeningens-arbeid-for-forskning/legeforeningens-forskningspolitiske-dokumenter/Forskning-er-helsetjenestens-grunnpilar/
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Forskning/legeforeningens-arbeid-for-forskning/legeforeningens-forskningspolitiske-dokumenter/Forskning-er-helsetjenestens-grunnpilar/
http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Forskning/legeforeningens-arbeid-for-forskning/legeforeningens-forskningspolitiske-dokumenter/Forskning-er-helsetjenestens-grunnpilar/


Sak 15/17 Deltakelse på Legeforeningens Landsstyremøte 30.5.-1.6.2017 i Ålesund. 

 Helge og Liv deltar på landsstyremøte. Liv sjekker kalenderen og gir beskjed til LVS 

kontor. 

Sak 16/17 Endelig fordeling av kontingentmidler for 2017 

 Det forelå en endelig fordeling av kontingentmidler for 2017. LVS har fått en økning 

på kr 91.704 som i hovedsak skyldes en teknikalitet ved regnskapet.  

Sak 17/17 Høringer 

 Høring – forslag til forskrift om felles rammeplan for de helse- og sosialfaglige 

grunnutdanningene.  Høringsfrist 20. mars 2017. Utsatt fra forrige møte.  

 Styret diskuterte saken og tok deretter saken til etterretning. 

Høring - Rapport om «Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger» 

Høringsfrist 17. mars 2017  

 Styret diskuterte saken. Helge utarbeider et høringssvar innen fristen og oversender 

styret for kommentarer. 

Høring - Forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning. Høringsfrist 

17. mars 2017. 

Styret diskuterte saken sammen med Forskningsutvalget. Siv utarbeider et 

høringssvar innen fristen og oversender styret for kommentarer. 

Intern høring - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de 

fagmedisinske foreningene (Fuxx). Høringsfrist 3. april 2017. 

Styret diskuterte saken og tok deretter saken til etterretning.  

Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2017-2019. Høringsfrist 19. april 2017. 

 Styret diskuterte saken sammen med Forskningsutvalget.  Forskningsutvalget og LVS 

skriver et eget høringssvar. Liv utarbeider et høringssvar innen fristen og oversender 

styret for kommentarer. 

18/17 Eventuelt 

- Orkideprisen; Orkidepris-komiteen foreslo Professor Ole M. Sejersted som 

mottaker av orkideprisen for 2017. Styret ga sin tilslutning til dette. 

- Høringer: 

o Lovendringsforslag regionutvalgene  

Styret diskuterte saken og tok deretter saken til etterretning. 

 

o Høring NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer 

Styret diskuterte saken og tok deretter saken til etterretning. 

 



 

 

Endring i Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår. Høringsfristen er 9. mai/intern 

frist 20.3.  

(Dersom det ikke kommer noen høringssvar fra LVS eller Forskningsutvalget, kan 

høringen avvises. Dersom foreningene svarer, behandles høringen i 

sentralstyremøtet 6. april.)  

Forskningsutvalget og LVS ble enige om å skrive hvert sitt svar på høringene om 

"innstegsvilkår".  Skulle Siv se på denne høringen? 

 

- Invitasjoner; 

Fra Ylf og Of til deres årsmøter.  Ingen fra styret kunne dessverre møte. 

    

Oslo, 20. mars 2017. 


